
Krislai
Apie Musų Susivienijimus.
Irti Pusantro Tūkstančio 

Narių.
Tirs Ketvirtadalis

Miliono Dolerių Turto.
Kodėl Negalime Broliškai 

Sugyventi?
Jaunimo Kuopa, Kuri 

Leidžia Savo Mėnesinį 
žurnalą.

Rašo R. Miząra

Tegu bus šitie “Krislai” pa
aukoti apie mūsų Susivieniji
mus.

Pereitos savaites pabaigoj 
įvyko Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centro Valdybos 
suvažiavimas.

Paaiškėjo, kad LDS nūnai 
turi jau suvirs ketvirtadalį 
miliono dolerių turto ir virš 
8,000 narių.

Vajuj, kuris tik ką pasibai
gė, LDS bus gavęs arti pusan
tro tūkstančio naujų narių. Ti
kros skaitlinės dar nežinome, 
nes kuopų valdybos nesusiuntė 
visų naujų narių aplikacijų.

Per suvirs 8 metus savo gy
vavimo, LDS turi virš 8,000 
narių.

Beje, drauge su Centro Val
dyba, posėdžiavo ir LDS Įsta
tų Komitetas, kuris peržiūrė
jo LDS kuopų ir pavienių narių 
sumanymus ir paruošė juos 
Ketvirtajam Seimui.

.Tūlos kuopos pasiūlė seimui 
sumanymą, kad LDS Centro 
Valdyba būtų renkama ne sei
me, bet referendumu.

Įstatų Komitetas ir visa 
Centro Valdyba vienbalsiai su 
tuo sutiko ir nutarė tuos su
manymus paremti Seime. Vei
kiausiai, jie Seime praeis.

Na, ir bus gerai I

šiuo tarpu milioninės drau
dimo kompanijos daro didelės 
“įtakos” į tam tikras valstijas, 
kurios, savu ruožtu, bando vi
sokiais būdais apsunkinti fra- 
ternalių organizacijų gyvavi
mą. Aišku, LDS, kaipo jauna 
ir stipri organizacija, prie tų 
visų “spaudimų” lengvai gali 
prisitaikyti.

Tačiau, kaip jau aš kadaise 
rašiau, reikėtų mūsų visiem 
trim Susivienijimam, tam ti
krais klausimais, padaryti 
bendrą frontą ir prieš tuos 
sunkumus bendrai kovoti.

šiandien jau visiem gerai ži
noma, kad visi trys susivieni
jimai — LDS, SLA ir LRKSA 
—gyvuoja ir gyvuos. Joks 
vienas kito ignoravimas daly
kų padėties nepakeis. T a i 
kodėl jie visi trys tam tikrais 
klausimais negali pasitarti ir 
veikti bendrai ?

Aišku, tai nereiškia, kad 
tarpe visų trijų Susivienijimų 
negali būti tam tikros lenkty
nės, tam tikros kompeticijos. 
Bet tai turi būti daroma prie- 
teliškai, mandagiai, gražiai, 
žmonių juk užtenkama visiem 
trim.

Atsiminkim, iš milžiniško 
skaičiaus Amerikos lietuvių, 
visai maža dalelė priklauso 
mūsų Susivienijimams — ma
žiau, kaip 35 tūkstančiai. O 
kur kiti?

Ar nebūtų gražu, jei mū
sų Susivienijimų Seimuosna 
mes pasiųstum vieni pas kitus 
savo broliškus delegatus? Ko
dėl SLA ir LDS negalėjo būt 
pakviesti prisiųsti savo broliš
kus atstovus į LRKSA Seimą? 
Kodėl LRKSA ir LDS negalė
jo būti pakviesti prisiųsti sa
vo broliškus atstovus į SLA 
Seimą? Tai būtų buvę tikrai 
fratemališkas, broliškas dar
bas!

Kokį gražų įspūdį tas būtų 
sudaręs mūsų jaunime!

Man esant Scrantone, laike 
SLA Seimo, teko kalbėtis ne 
tik su dabartiniu “Tėvynės” 
redaktorium, Kl. Jurgelioniu,

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Telephone STagg 2-3878

Francija ir Anglija
Po "Viena Vėliava,”

Sako Anglų Vadai
H----------------------------------------------------------------

Paryžius. — Anglijos ka
ro ministeris L. Hore-Beli- 
sha pareiškė, po pasitari
mo su Franci jos ministeriu 
pirmininku Ed. Daladieru, 
kad Francija ir Anglija da
bar yra taip politiniai susi
vienijusios, jog atrodo, kad 
jodvi jau “po viena vėlia
va ir turi vieną bendrą ge
neralinį armijų štabą.”

Franci jos užsienio reika
lų ministeris G. Bonnet po
litiniame susirinkime Sarlat 
mieste tvirtino, kad dar nie
kad nebuvę tokios glaudžios 
sąjungos tarp Francijos ir 
Anglijos kaip dabar.

(Francijos valdžia'pasku
tiniu laiku perdaug pasida
vė Anglijos politikai, kuri 
reikalauja plačiausių teisių 
naziams vokiečiam Čechos- 
lovakijoj. Anglų valdovai 
įkalbinėja Francijai nelabai 
paisyt jos sutarties su So
vietais, o “geriau” prisidėti 
prie Anglijos siūlomo bloko 
keturių vakarinių šalių: 
Anglijos, Francijos, Vokie
tijos ir Italijos.)

MALDAKNYGĖSE šmu- 
GELIAVO NARKOTIš- 

KUS NUODUS
Paryžius. — Areštuotas 

Isaac Leifer, kuris žydų 
Talmudo ir maldaknygių 
apdaruose mėgino šmuge- 
liuot narkotiškus svaigalus 
į Jungtines Valstijas. Lei
fer sakėsi esąs “didysis” ra
binas iš Brooklyno, N. Y.

prezidentu adv. Bagočium, se
kretorium dr. Viniku, ir su vi
sa eile kitų SLA veikėjų, bet 
ir su buvusiu LRKSA sekreto
rium p. šaliūnu ir LRKSA or
gano redaktorium p. Zujum. 
Na, ir kas tame blogo! Jie vi
si žino apie LDS, o mes gerai 
žinome apie jų atstovaujamas 
organizacijas, SLA ir LRKSA.

Juo daugiau vieni kitus pa
žįstam, tuo gali būti visom 
trim organizacijom sveikiau.

Turbūt ne visi žino, kad 
Chicagoje gyvuoja LDS jauni
mo kuopa — vadinasi Sparks 
(Kibirkštys), kuri kag menuo 
leidžia savo laikraštį, vadina
mą “Sparks Echo” (Kibirkš
čių Aidas).

Labai įdomus žumalukas, 
gražiai apdirbtas literatūriš
kai ir techniškai.

Redaktorium šito žurnaluko 
yra p-lė Marytė Norvaliūtė, 
pasišventusi ir gera LDS vei
kėja. Tos kuopos vadu, pir
mininku, ir stambiausiu vaji- 
ninku yra Antanas Gužaus- 
kas. O žurnalo administrato
rė — p-lė Aldona Dalidonai- 
tė.

Man labai rūpi, kad visi 
Sparks’ų organo vedėjai ir 
veikėjai dalyvautų mūsų Sei
me Pittsburghe.

Nereikia nei sakyti, kad ši
tie jauni žmonės už tokį gra
žų savo darbą delegatuose su
silauktų labai šilto priėmimo.

Taigi atvykite Seiman, bro
liai Sphrksų veikėjai ir vadai!
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Ispanijos Valdžia Abelnai 
Priima Planą Dėlei Sve
timą Karią Atšaukimo

—------------------- I

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikos valdžia apla
mai priėmė Anglijos planą 
dėlei svetimų kareivių iš
traukimo iš Ispanijos. Pla
nas užgirtas didelės daugu
mos šalių, priklausančių va
dinamai “bepusiškumo” ko
misijai.

Ispanijos valdžia, priim
dama tą planą, tačiaus, pa
darė eilę išimčių ir išstatė 
tūlas sąlygas, kurios dar 
viešai neskelbiamos.

Generolas Franco vis dar 
nieko neatsako, ar šis pla
nas jam priimtinas. Su
prantama, kad Franco vis 
tiek jo nevykdytų, nors žo
džiais ir priimtų.

Dalis Japonų Prasilaužč 
į Poyang Ežerų; Kitus

Chinai Atmuša
Shanghai, liep. 25.—Japo

nai sakosi kariniais laivais 
prasilaužę iš Yangtze upės 
į Poyang ežerą, pietiniame 
jos šone, ir pasivarę pirmyn 
7 mylias vakariniu jo pa
kraščiu iki Kulingo, vasar
namių miestelio kalne, kur 
yra ir 50 amerikiečių. Ja
ponai nukapojo telefonų su
sisiekimus su Kulingu.

Bet tik menkai daliai ja
ponų kariuomenės pavyko 
laivais praplaukt iš Yangt
ze į Poyang ežerą, sako chi
nai.

Chinai kontr-atakomis vis 
atremia daugumą japonų 
žemiau Kiukiango prie 
Yangtze upės, apie 135 my
lios nuo Hankowo, Chinijos 
laikinosios sostinės.

Hankow. — Pranešama, 
kad chinai trijose .vietose 
pralaužė krantines užtvan
kas užtvinusios Yangtze 
upės, ir tuomi paplukdė da
lį japonų kariuomenės su 
tankais, kanuolėmis ir ki
tais mechanizuotais pabūk
lais.

ŽUDIKŲ-NAZIŲ ŠŪKIAI 
IR SVASTIKINIAI KRY

ŽIAI LONDONE
London. — Anglų fašistai 

žymioj vietoj išbraižė aukš
tai ant sienos: “Žudykite 
žydus!” didelėmis raidėmis, 
trijų pėdų aukščio.

Fašistai taip pat išteplio
jo svastikiniais nazių kry
žiais, raudonais dažais sie
nas ir duris vienos žydų 
bažnyčios. Panašiai jie iš- 
bjauroj o langus Darbo Par
tijos komiteto raštinės.

ORAS
Šiandien, turbūt, būsią 

gražu.—N. Y. Oro Biuras.

JAPONIJA PRADEDA
TAIKIAU KALBĖTIS SU

SOVIETU SĄJUNGA
Tokio. — Japonų valdo

vai, jau sutiktų, kad tarp
tautinė komisija spręstų, 
kam turi priklausyti įvai
rūs ginčijami punktai palei 
Sovietų Sibiro rubežių su 
Manchukuo (Japonijos ko
lonija). Pirmiaus Japonija 
keliais atvejais atmetė So
vietų siūlymus pavest tarp
tautinei koihisijai išrišt to
kius ginčus.'

Sovietai sugrąžino du Ja
ponijos įgaliotinius, kurie 
buvo pasiųsti derėtis su So
vietų vyriausybe dėl Chan- 
gkufengo, kur įsidrūtino 
Sovietų kariuomenė, nežiū
rint Japonijos protestų. Ja
ponų valdovai dabar sako, 
kad norį taikos Sovietais.

35,000 JAUNUOLIU ATLETU ĮSPŪDINGASIS 
PARADAS MASKVOJ LIUDIJA APIE STIPRY

BĘ JAUNOSIOS SOVIETU GENTKARTES
Maskva. — Labai įspū

dingame Sovietų Sąjungos 
fizinės kultūros parade sek
madienį maršavo, gimnasti
kavo ir dailiškai šoko 35,000 
jaunų atletų. Jie suvažiavo 
iš Sovietijos kiekvienos res
publikos ir srities, kur da
bar yra per 30,000 fizinės 
kultūros kliubų, turinčių 
daugiau, kaip 10,000,000 na
rių.

Jaunų atletų ir atlečių pa
radą stebėjo J. Stalinas, 
Molotovas, Sovietų Sąjun
gos komisarų pirmininkas; 
apsigynimo komisaras Vo- 
rošilov; Sovietų šalies pir
mininkas Kalinin; Komu
nistu Internacionalo sekre
torius Dimitrov; garsieji 
Sovietų lakūnai Papanin ir 
Gromov ir kiti žymūs So
vietų ir komunistų vadai ir 
sovietiniai didvyriai.

Jaunųjų Komunistų Or
ganizacijos sekretorius Al. 
Kosarev atidarė paradą, pa
reikšdamas, jog tūlos šalys

Anglijos Valdžia Vis Aiškiau 
Linksta Nazią Pusėn 
Prieš Čechoslovakiją

London, liepos 25.—Ang
lijos valdžia rodo vis dau
giau palankumo Hitleriui ir 
darosi dar šaltesnė linkui 
Čechoslovakijos.

Kai kurie Anglijos laik
raščiai piktinasi, kad hitle
rininkai per savo demons
tracijas ir paradus Vokieti- 
joj-Austrijoj garbina kaip 
“kankinius” ir didvyrius” 
tuos nazius, kurie 1934 m. 
nužudė Austrijos ministerį 
pirmininką Dollfussą.

Traverse City, Mich. — 
Gubernatorius Fr. Murphy 
sako, kad demokratų parti
ja turėtų “draftuot” Roose- 
veltą 1940 m. rinkimam į 
prezidentus trečiai jo tar
nybai.

KRISDAMAS MINION LĖK
TUVAS UŽMUŠĖ 50 ŽMO

NIŲ COLOMBI JOJ f
Bogota, Colombia.—Kari

nis orlaivis “begimnastikuo- 
damas” žemai ore, staiga 
nukrito į 50,000 minią, eks- 
plodavo ir užmušė bei su
degino apie 50 žmonių; su
žeidė kokius 150.

PABRANGINTAS VAŽI
NĖJIMAS GELŽKELIAIS

Washington.—Pagal leidi
mą Tarpvalstijinės Preky
bos Komisijos, kaina važi
nėjimo geležinkeliais nuo 
praeito sekmadienio liko pa
kelta puse cento myliai.

Taigi dabar mylia kelio
nės paprastu traukiniu lū
šnos jau 2c. ir pusę.

daro didelę klaidą, manyda
mos, kad Sovietai nemokės 
apsiginti, jeigu bus užpulti.

Parado priekyje šoko azi
jietės mergaitės, tautinės 
chinų giminės.

Automobilių Darbininkų 
Unijos atletai traukė dide
lius tankų modelius, ant 
kurių buvo užrašyta: “Au
tomobilio vežikas šiandien, 
tanko vairuotojas rytoj.” 
Ant karo laivų ir lėktuvų 
modelių buvo obalsiai: “Mes 
juos (priešus užpuolikus) iš
taškysime ant žemės, jūrose 
ir ore.”

Vaikai nešė didžiulį Sta
lino pavidalą su milžiniška 
vėliava, ant kurios buvo žo
džiai: “Mes dėkojame Stali
nui už laimingą vaikystę.”

Dabar 14-kos metų vaikai 
Sovietuose yra vidutiniai 3 
coliais didesni negu 10 me
tų atgal to paties amžiaus 
vaikai; jie dabar sveria 13 
svarų daugiau negu tada ir 
yra 1 coliu ir ketvirtadaliu 
storesnį per krūtines.

Naziai Garbina žmogžudžius 
Austrijos Premjero Doll- 
fusso Kaip “Kankinius”
Klagenfurt, Vokietija.— 

Hitlerininkai suruošė dide
lius paradus-iškilmes Kla- 
genfurte, centriniame mies
te Carinthijos, buvusios Au
strijos provincijos, atiduo
dami pagarbą naziams 
“kankiniams.” Jie garbino 
kaip “kankinius” tuos na- 
zius, kurie 1934 m. liepos 
mėnesį padarė sukilimą 
prieš tuometinę Austrijos 
valdžią ir nužudė jos minis- 
terį pirmininką E. Dollfus- 
są.

Garbingiausiose vietose 
hitlerininkai sustatė . gimi
nes tų, kurie buvo pakartį 
kaip Dollfusso žmogžudžiai, 
ir tuos, kurie buvo už tai 
įkalinti.

Kalbėjo Vokietijos nazių

Metai XXVIII, Dienraščio XX

500 Sovietų Karinin
kų ir Puskarininkių

Padeda Chinijai
---------------------------------------------B ________

$5,532,510 Išleidžiama Kas 
Valanda WPA Darbuo

se Bedarbiam Šelpti
Washington.—WPA dar

bų administracija jau už- 
gyrė pusę visų planuotų 
statybos darbų, kuriem ski
riama bilionas dolerių.

Nuo birželio 22 d. iki šiol 
administracija patvirtino 
3,303 WPA projektus be
darbiam.

Dabartiniu laiku kas 
valanda tokiem darbam yra 
išleidžiama po $5,532,510 iš 
šalies iždo.

Gibraltar. — Fašistų lėk
tuvas atakavo bombomis ir 
kulkasvaidžiais Norvegijos 
prekinį laivą “Tyranna” ir 
užmušė vieną jo jūrininką.

42-jų Šalių Delegatų 
Konferencija Prieš 
Fašistinius Karus

Paryžius. — Į prieš-kari- 
nę konferenciją suvažiavo 
1,100 delegatų iš 42-jų ša
lių. Tarp jų yra ir vysku
pas G. A. Oldham iš Alba
ny, N. Y., ir garsus ameri
kiečių rašytojas Th. Drei
ser.

Konferencija pasmerkė 
Italijos, Vokietijos, Franco 
ir Japonijos fašistus, kurie 
oro bombomis naikina ne
karinius užfrontės miestus 
ir žudo civilius gyventojus; 
nutarė įsteigti Taikos Ligo
ninę Chinijoj, siųst maisto 
laivus Ispanijos respublikai 
ir Chinijai, boikotuot kari
nius užpuolikus ir įvest 
tarptautinės vienybės savai
tę prieš karą.

Konferencijoj kalbėjo ir 
komunistas Francijos sena
torius Marcei Cachin. Jis 
savo kalboj, be kitko, di
džiavosi, jog ant “šių pa
grindų stoviu tarp dviejų 
didžių moterų, kunigaikš
tienės Athol (iš Anglijos) ir 
Pasionarijos” (Ispanijos ko
munistų vadovės).

Kunigaikštienė Athol yra 
žinoma kaip kovotoja prieš 
grobimo karus ir fašizmą, 
vyriausias vice-vadas Ru
dolf Hess, pasakodamas, be 
kitko, būk Hitlerio valdžia 
pageidaujanti taikos, kurią, 
girdi, dabar drumsčia “tū
los mažosios šalys” (su
prask, čechoslovakiją).

Viennoj, centriniame mie
ste buvusios Austrijos, hit
lerininkai teatrališkai per
statys 1934 m. nazių sukili- 
m a.v

Berlin. — Nazių genero
las H. V. Metzch persergė- 
ja Čechoslovakiją, kad ji 
nesitikėtų karinės pagelbos 
iš Anglijos ir Francijos.

ENGLISH SECTION

ON PAGE THREE

Hankow, Chinija.—Užsie
niniai stebėtojai skaičiuoja, 
kad bent 500 sovietinių ka
ro technikų tarnaują kaip 
liuosnoriai patarėjai Chini
jos armijoms. Tai daugiau
sia žemesnieji oficieriai ir 
paoficieriai, bet geri žino
vai,—nors tikrai nežinoma, 
kiek Sovietų karininkų čia 
tiesioginiai padeda Chinijai 
prieš Japoniją.

Fašistai Sako, Kad Jie Už
ėmę Castuerą Vakaruose

Teruel, Ispanija.—Fašistų 
generolų de Llano ir A. Sa- 
liquento armijos per pasku
tines 5 dienas užėmė Cas
tuerą, 5,000 gyventojų.mies
telį, ir 3,125 ketvirtaines 
mylias ploto Estremaduroj, 
vakarinės Ispanijos provin
cijoj, kaip praneša gen. 
Franco karo štabas. Castu- 
era yra centras vario, gele
žies ir švino kasyklų, šiuo 
žygiu fašistai sakosi užval
dę 23 miestelius ir kaimus 
su 400,000 gyventojų iš viso.

Jie pasinaudojo tuom7 
kad Ispanijos respublika 
buvo išsiuntus daug savo 
kareivių iš Estremaduros 
fronto į rytinį Teruel-Sa- 
gunto frontą.

Barcelona.—Ispanijos val
džia sako, kad fašistai daro 
didelio spaudimo Estrema
duros fronte, bet valdžia 
nepripažįsta, kad jie būtų 
jau užėmę Castuera mies
telį.

EXTRA!
Haifa. Palestina, liepos 

25.—žydų mesta bomba į 
arabų minią užmušė 39 ara
bus ir sužeidė 46. Arabai 
keršydami degina žydų 
krautuves.

POTVINIS CONN. NUNE
ŠĖ 4 TILTUS, UŽLIEJO 

FARMAS

New Haven, Conn.—Po- 
tvinis nunešė keturis tiltus 
ir praardė Clinton-Guilfort 
miestinį tvenkinį. Paplūdę 
iš jo 120 milionų galionų 
vandens užliejo farmas ir 
nunešė kai kuriuos mažes
nius pastatus.

Dabartiniai potviniai pa
darė milionus dolerių nuos
tolių tabako augintojams.

POTVINIS BUVO ATSKY
RĘS MASS. MIESTĄ 
“NUO PASAULIO” 

Boston, Mass. — Millford
miestas per kelias valandas 
taip buvo visomis pusėmis 
užlietas vandens, kad fakti- 
nai nutrūko jo susisiekimai 
su kitais miestais.

-i.
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Kądėl Juos Laiko Kalėjimuose?
Vakar dienos “Laisvėje” mes išspaus

dinome vardus 61 žmonių, kurie šiuo 
tarpu laikomi Sunkiųjų Darbų Kalėji
me Šiauliuose. Ten pažymėta, kiekui me
tų kuris kalinys nusmerktas kalėti, iš 
kur kuris paeina ir tt. Bet tai dar ne
pilnas sąrašas. Mes jį gavome nuo as
mens, kuris dalykų padėtį tame kalėjime 
puikiai žino ir kuris sako, kad politinių 
kalinių anti fašistų sąlygos kalėjime bai
sios.

Kas gi tie do žmonės? Už ką jie laiko
mi kalėjime? Tai žmonės, nusmerkti il
giems metams kalėti už tai, kad jie švie
tė žmones ir kovojo už tai, kad Lietuvoje 
būtų atsteigta demokratinė santvarka. 
Tai žmonės, kuriems rūpi matyti Lietu
vos žmones gyvenančius laisvai, nepri
klausomai ir gražiai!

Kai iškilo Lenkijos-Lietuvos kon
fliktas, kai Lietuvos nepriklausomybei 
grūmojo baisus pavojus, tai šitie žmo
nės, sėdį nelaisvėje, kenčia sunkiausias 
gyvenimo sąlygas, išleido į pasaulį pa
reiškimą, kad jie pasiruošę aukoti savo 
gyvybes už gynimą Lietuvos nepriklau
somybės !

Tuo pačiu sykiu, kovo 19 d., Kaune, 
tie žmonės, ką šituos didvyrius įkalino, 
bėgo pas Lietuvos Lenkų organizaciją 
Pochodnia ir prašė priimti į savo eiles, 
kadangi jie tikėjosi, jog Lenkija Lietuvą 
užgrobs!

Tegu skaitytojas tik pagalvoja, kokia 
Lietuvoj viešpatauja neteisybė, koks ne
žmoniškumas!

Didvyriai, Lietuvos žmonių laisvės ko
votojai sugrūsti į kalėjimus, o nenau
dėliai, Varšuvos ponų pakalikai, vaikšto 
laisvi, puotauja, ir barškina kalėjimų 
raktais!

Mūsų skaitytojai raginami tąjį sąrašą 
rodyti tiems žmonėms, kurie “Laisvės” 
neprenumeruoja. Daugiau: jų pareiga 
mobilizuoti kiekvieną iš Lietuvos kilusį 
žmogų, bei jo vaikus, kovoti, kad kuovei- 
kiausiai būtų išlaisvinti visi anti-fašistai 
politiniai kaliniai. O kol juos ten dar vis 
fašistinė valdžia laiko, tai privalome 
jiems padėti, medžiaginiai ir materialiai.

Neturim pamiršti ir tų įkalintų didvy
rių šeimų!

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš esu “Laisvės” skaity
tojas. Aš esu jaunas lietu
vis, 21 metų amžiaus ir la
bai miklus ant visokiu “ek- 
sisaizų.” Galiu visai)) raity
tis ir narstytis. Aš labai 
mylėčiau eiti į tokią mokyk
lą, kurioj to viso mokina. 
Ir kaip tą mokyklą baigi, 
tai duoda darbą.

Tai ar jūs galėtumėte pa
sakyti, kur tokios mokyklos 
randasi — ar visuose mies
tuose, ar ne? Ar reikia mo
kėti už mokymą, ar ne? 
Jeigu reikia mokėti, tai 
kiek? M.

Atsakymas
Su tokiomis mokyklomis 

mes ryšių neturime ir labai 
mažai apie jas težinome. 
Mums atrodo, jog jūs galė
tumėte apie jas gauti infor
macijų savo mieste tokiose 
įstaigose, kaip Bureau of 
Recreation, Amateur Athle

Smetonos Žentas Paskirtas j 
Lenkiją

Prieš keletą metų Smetonos adjutan
tu buvo jaunas leitenantas Valiušis. ne
saugodamas Smetoną, kad kas nors jo 
nenugalabintų, šitas karininkėlis nesnau
dė. Jis ėmė saugot ir Smetonos dukterį. 
Atsitiko taip, kad Smetona nors ir neno
romis turėjo savo dukterį apvesdinti su 
savo adjutantu. Smetonaitė tapo Valiu- 
šienė, o leitenantas Valiušis bematant ta
po gen. štabo pulkininku ir buvo paskir
tas gusarų pulko vadu. Jeigu Mussolinis 
savo žentą padarė užsienio reikalų mi- 
nisteriu, tai jo bendramintis Smetona, 
nebeturėdamas laisvų vietų ministe- 
riams, savo žentą padarė nors pulkinin
ku. Bet po ultimatumo priėmimo atsira
do kelios vietos Lenkijoj ir todėl ilgai 
negaištant pulk. Valiušis ' paskirtas į 
Varšuvą Lietuvos kariuomenės atstovu. 
Taigi tuoj bus sunku atskirti, kur bai
giasi Smetonų-Chodokuuskų šeimyna ir 
kur prasideda Lenkija.

tic Club, arba Y. M. C. A. 
Bent pabandykite. Jeigu jū
sų mieste tokių įstaigų ne
siranda, tai kreipkitės į ar
timą didesnį miestą. Kaipo 
jaunuoliui, susisiekti su šio
mis įstaigomis neturėtų bū
ti sunku.

Birželyj Sumažėjo Darbai, 0 
Dar Labiau Uždarbiai

Washington. — Birželio 
mėnesį šiemet bedarbių 
skaičius Amerikoje padidė
jo 100,000, įvairiose pramo
nėse: automobilių, plieno, 
audimų, anglies, čeverykų ir 
kt. Bendrai imant darbai 
tą mėnesį sumažėjo 2 pro
centais ir penktadaliu, o 
darbininkų gaunamos algos 
nupuolė 3 procentais ir 
penktadaliu, kaip raportuo
ja valdiškas Darbo Statisti
kų Biuras. Bet sako, kad 
liepos mėnesį darbai vėl 
pradėję kilt.

Apie Darbo Našumą
Lietuvos Komunistų Partijos CK or

ganas “Tiesa” (kurį mūsų draugai leid
žia Lietuvoj slapta) rašo:

“Fašistų oficiozas “Lietuvos Aidas” 
daug rašo apie darbo našumo pakėlimą. 
Jam, kaip išnaudotojų gynėjui, rūpi, ži
noma, ne medžiaginės darbininkų padė
ties pagerinimas, kaip tikriausia prie
monė darbo našumui pakelti, o tik kiek 
daugiau išspausti darbininkų jėgas. Kaip 
tikri Hitlerio pasekėjai, jie pagaliau da- 
sikalbėjo iki to, kad darbo našumą gali
ma pakelti įvedus visuotiną darbo prie
volę su hitleriškais lageriais. Štai fašis
tų oficiozoJMido” auksinės mintys. 
“Darbo našumo pakėlimas turėtų būti 
siejamas su tam tikra prievarta”, reikia 
įvesti darbo prievolę, teigti darbo “sto
vyklas”. Jie, be to, šitomis priemonėmis 
mano nušauti ir antrą zuikį—“pašalinti 
negeistinus socialinius skirtumus, kurie 
vis dėlto ima įsigalėti”, pašalinti ir kai
mo su miestų santykių prieštaravimą. 
Tačiau tokiomis baudžiavos priemonė
mis darbo našumo nepakelsi. Sovietų Są
jungos darbininkai darbo našumą kelia 
dėlto, kad jie užvaldė techniką, kad jų 
materialinė padėtis gerėja ir per tai ne
kamuodami savęs pagamina daugįau, ir 
vėl padidindami savo pajamas. Tame ir 
glūdi stachanoviečių judėjimo pasiseki
mo sekretas. Fašistai tomis baudžiavos 
priemonėmis nenušaus ir antro zuikio, 
nes fašizmo sąlygose socialiniai skirtu
mai nenyksta, o didėja, darbo ir kapita
lo prieštaravimai aštrėja. Kapitalizmo 
panaikinimas, socializmo įvedimas—štai 
tos vieninintėlės priemonės, kurios pake
lia darbo našumą ir panaikina sociali
nius skirtumus...”

Kaip tie skirtumai prie fašizmo gali 
būti panaikinti, kai padienis darbinin
kas gauna, sakysim, 2 ar tris litus į die
ną, o fabrikantas kraujasi milionus!

Anglai Teis Žydą ir Žydaitę 
už Bombas Palestinoj *

Jeruzale. — Anglų vy
riausybė teis karo teismu 
žydą Zvi Mardutzą ir žy
daitę Rachelę Koką, kurie 
dviem paskirais atvejais 
užmušė bombomis šešis ara
bus ir sužeidė 32.

. Givat Adoj rasta trys 
arabų pagrobti ir nužudyti 
žydai jaunuoliai.

Arabai paleido tuziną šū
vių į savo mahometonišką 
dvasiškį EI Husseini prie i 
Herodo Vartų, bet nė vie
na kulka jam nepataikė. Jis 
vos dar buvo pagijęs nuo 
kulkų žaizdų, gautų kovo 21 
d. Arabai užpuldinėja jį 
kaip Anglijos ir žydų patai
kūną prieš arabus.

Susikirtime su arabais 
vienas Anglijos kareivis nu
kautas ir trys sužeisti.

Anglų vyriausybė įvedė 
griežtą žinių cenzūrą Pales
tinoj. Reiškia, arabų sukili
mas prieš Angliją ir žydų 
buržuaziją tame krašte au
ga ir darosi vis rimtesnis.

Aliarmas Klaipėdoj
S. Nemunaitis.

Po pirmųjų hitlerininkų 
repeticijų.

(Mūsų specialaus Korės.)
Naktį į birželio 28 d. ant 

Šilutės namų buvo iškabinti 
atsišaukimai:

“Vokiečių tautiečiai!
“Ryt vėl atplaukia į Klai

pėdą laivas “ITeussėn,” 
svastikos vėliava vėl plevė
suos vokiškajam pajūryj. 
Visi į Klaipėdą pasveikinti 
mūsų kraujo brolius, atvyk
stančius iš Didžiosios, mū
sų vado Hitlerio sukurtos, 
Vokietijos! Visi parodyki
me Klaipėdos krašto vokiš- 
kumą, šventąją mūsų išti
kimybę Adolfui Hitleriui! 
Viena tauta, vienas Rei
chas, vienas Fuhrer’is! Heil 
Sieg!”

Šilute — svarbiausias na- 
zių lizdas Klaipėdos krašte. 
'Klaipėda duoda inteligen
tus, jaunuomenę, Šilutė— 
smogikus. Šilutės rudmarš- 
kiniai turėjo pirmieji pa
rodyt “spontanišką vokiečių 
entuziazmą” “n e kalt am” 
laivui atplaukiant.

Klaipėdos mokyklose mo
kytojai kalbėjo vaikams:

“Greit ateis tu didžioji 
valanda, kada atkeršysiu) 
už mūsų žemės išniekinimą, 
kada mūsų šventasis kraš
tas, kadaise karalienės Lu- 
izės išrinktas Naujosios 
Vokietijos kūrimosi centru 
kovai prieš žydų vergą Na
poleoną, vėl atsistos Didžio
sios Vokietijos priešakinėse 
eilėse Hitleriui žygiuojant į 
Rytų žemes. Kilnioji vokiš
ka jaunuomenė! Atsiskaity
mo diena su prakeiktais že
maičiais ir kraugeriais žy
dais ateina. Esate visi ap
mokyti rytdienai, vartokite 
jūsų ritieriškius kinžalus 
prieš žemaičių ir žydų bes
tijas, parodykit, kad ilgojo 
peilio naktis jau artinasi 
prie mūsų šventosios vokiš
kos žemės! Parodykit, kad 
esate verti “Hitlerio Jau
nuolio” vardą, kad didvy
riškasis germanų kraujas 
plaka jūsų širdyse! Pirmyn, 
jaunieji tautiečiai, už vo
kiečių tautą, už didžiąją tė
vynę, už mūsų Fuhrerį Hit
lerį!”

Kai Hitlerio vardas dar 
beveik niekam nebuvo žino
mas, Klaipėdos krašto mo
kytojai jau buvo hitlerinin
kai. Jie ugdė jaunime zoo
loginį pangermanizmą, kū
rė svarbiausią medžiagą 
hitleriniam judėjimui ir 

Vaizdas iš Cantono miesto, Chinijoj: gyventojai ver
žiasi i užsieniečiu distriktą— svetimšalių koncesijas, 
bandydami išsaugoti nuo japonų orlaivių bombų savo 
gyvybes. 1

pristatė jam vadovaujan
čias jėgas.

Egzaltuoti berniukai ir 
mergelės šaukia mokyklose: 
“Pirmyn į Kauną, į Maskvą, 
į Jeruzalę!” Jie įsigijo ilgus 
suomiškus peilius ir laukia 
tos valandos, kai Fuhreris 
pašauks juos tapt tėvynės 
didvyriais.

Smeltėj gyvena Klaipėdos 
vokiečiu darbininkai. Jie 
apatiški ir abejingi. Jie ga
vo beveik veltui radio imtu
vus, specialiai pritaikintus 
prie Karaliaučiaus “Hei- 
matsender’io” bangų. Klau
sosi jie kasdien kalbų apie 
Didžiosios Vokietijos rojų ir 
Klaipėdos tautinį atgimimą. 
Jie nieko nežino apie dar
bininkų judėjimą. Tie, ku
rie mėgina juos pakelti 
prieš hitlerizmą, teisiami 
pagal įstatymą “Valstybei 
ir Tautai apsaugoti.” Jie 
skaito tik vietiniu naziu c. Cz
“Memeler Dampfboot,” be 
to, jie gali gaut vokiečiu 
kalba tik “Baltischer Beo- 
bachter” — nuobodi “Lietu
vos Aido” kopija. Bet Hit
lerio kalbos įdomesnės už 
Smetonos, ir jiems nerūpi, 
ką kunigas Mironas pasakė 
per Mažeikių “tautos die
ną”. Jie neapkenčia “bjau
riu žemaičiu” ir mano, kad V V Z
žydas—tai žaltys. Bet — jie 
darbininkai. Virš tūkstančio 
jų buvo sustreikavę celių- 
lozės fabrike, ir visi džiau
gėsi jų laimėjimu, jų iško
votu pasisekimu. Jie nesu
pranta, kam vokiečiai ir ita
lai guldo savo galvas už ge
nerolą Franko, nors jie kei
kia bolševikus ir mano, kad 
Maskvoj žmonės miršta 
gatvėse nuo bado. Jie myli 
Vokietiją, bet negalvoja 
apie aukštą politiką. Jie ži
no, kaip vokiečiai bėginėja 
iš Tilžės į Panemunę svies
to nusipirkt, ir jie nenorė
tų panašiai bėgti į Kretin
ga.

Kai atėjo vaikai su kinža
lais, primint apie “Preus- 
sen” sutikimą, jie nieko ne
atsakė arba sumurmėjo:

—Kas mums iš to. Ne mū
sų reikalas... 4.

Tris kartus tas pats veik
smas buvo repetuojamas: 
pagal sutartinius švilpukų 
ženklus vaikai pradeda iš
augti kaip iš po žemės. Mer
gaitės ir senos isteriškos 
moterys padeda jiems šauk
ti. Chorai giedojo Horst 

Veselio dainą ir šaukia: 
“Vienas Reichas, viena tau
ta, vienas Fuhreris!” Atsi
tiktiniai praeiviai sustoja 
arba sulaikomi. “Tautos en
tuziazmas” jau gatavas.

Pirmosios dvi repeticijos 
ne taip pavyko. Masinės 
scenos buvo tikras grotes
kas. Reikėjo įsitempti. Vo
ki š k u m as pavojuj. Prieš 
trečią repeticiją, dalykas 
buvo geriau įstudijuotas. 
“Memeler Dampfboot” pra
nešė kas dien apie atvyk
siantį laivą. Cenzūra tylė
jo. Tai juk ne kurio streiko 
žinutė. Mokyklų jaunimas, 
gerai i š m a n k š tintas, ap
rengtas vieninga “sportine” 
uniforma, nekaltai žygiavo 
Klaipėdos gatvėmis. Ant ša
ligatvių jaunos mergaitės 
grožėjosi berniukais, senų 
bobų akyse ašaros blizgėjo. 
Iš Šilutės buvo atvežtos pa
pildomos jėgos, pastatymas 
buvo gerai reklamuojamas, 
kaip vokiečių, taip ir lietu
vių (jų būtinai reikėjo) 
tarpe — ir jis žadėjo pasi
sekt kur kas geriau, negu 
anksčiau.

Ketli tūkstančiai jaunuo
lių atėjo tą kruvinąją dieną 
su suomiškais peiliais ir 
kinžalais. Atėjo mokytojai, 
smogiamosios grupės pradė
jo apkult lietuvius — de
šimt puolė ant vieno: taip 
reikalauja g e r m a niškasis 
didvyriškumas. Visose prie 
uosto vedančiose gatvėse 
prasidėjo organizuotas riks
mas ir chorai ėmėsi dainų. 
Priėjimas prie pat uosto 
buvo aptvertas aukšta tvo
ra. Kai minia ėmė ją pra- 
laužt, ugniagesiai pradėjo 
laistyt į ją, bet tuoj žarnos 
buvo perpjautos. Tada nu
aidėjo šūviai, vienas, antras 
—penkiolika. Auto nominė 
policija ėmėsi grąžinti tvar
ką, bet stebuklingu būdu vi
si šūviai pataikė į lietuvius 
arba žydus. Provokatoriai 
organizuotai šaukė: “Lietu
viai šaudo į mus! Kerštą!” 
Akmenų ir geležių lietus 
prasidėjo. Kruvinoji repeti
cija jau buvo pavykusi.

Žvalgybininkai, tie patys, 
kurie uniformomis ir meda
liais pasipuošę kas dien 
taip išdidžiai išjoja Klaipė
dos gatvėmis, dingo, lyg že
mė juos būtų prarijusi. Tai 
jau nebe komunistų ir anti
fašistų s u g a u d i n ėjimas. 
Vieną gatvę buvo užtveręs 
grandinis ginkluotų pasienio 
policininkų. Po jų nosim hit
lerininkų jaunuolis įkišo lie
tuviui kinžalą į šoną. Jie net 
nesistengė sugaut jį. Iš to
lo minia juokėsi ir pradėjo 
apkult juos akmenimis. Lie
tuviai tą vakarą turėjo pa
vieniai atsispirti prieš or
ganizuotą minią, bet nar
siau už visus kovojo uosto 
darbininkai, kurie užsibari
kadavę vienam vagone, at
laikė šėlstančią minią.

Pirma veiksmo dalis pui
kiai pavyko. Niekas dabar 
nekliudė lygiai taip ir už
baigt pastatymą. Liepojaus 
gatve, Klaipėdos centrine 
gatve, didžiulė minia jau
nuolių ir merginų žygiavo, 
dainuodama “Horst Vese
lio” ir “Deutschland-Deu
tschland uber alios” dainas. 
Policininkai, pėsti ir raite
liai juos lydėjo. Jie atsisto
jo prie vokiečių konsulato. 
Konsulas išėjo į balkoną ir 
pasveikino minią pakelta 
ranka. Susirinkusieji šaukė 
ir šaukė: “Heil Hitler!” 
“Sieg Heil!”

Savo pakeltąja ranka, vo
kiečių konsulas ir parode, 
kur reikia pajieškoti “spon

taniškojo entuziazmo” šalti- 
nį.

Vėlyba naktis užbaigt 
kruvinąją dramą su kelias 
dešimt mirtinai ir lengva 
sužeistų ir daugybe “dingu
siu.” £

Vidutinis vokiečių burge- 
ris laikėsi visą laiką nuoša
liai nuo hitlerininkų organi
zuotu provokacijų, ir aiš
kiai atsikratė nuo jų. Vidu
tinis vokiečių sluogsnis, 
tas, kuris sudarė hitlerinio 
judėjimo bazę Vokietijoj, 
yra Klaipėdos krašte gerai 
sistemuotas elementas, ir jis 
aiškiai supranta, kad rela- 
tyvus jo materialinis gerbū
vis ateina nuo lietuviškojo 
uosto ir lietuviškosios Klai
pėdos periferijos. Jam visai 
aišku, į kokią padėtį jis at
sidurtų, jei Klaipėda staiga 
taptų Vokietijos provincijos 
miesteliu.

Plačioji, vokiečių visuome
nė riaušes pasmerkė, bet 
tai nereiškia, kad ji visai 
neužjaučia hitlerininkų. Nė 
vienas vokietis burgeris ne
atsilaikys nuo balsavimo už 
“Einheitsliste” (“Vienybės 
Sąrašas”) per ateinančius 
seimelio rinkimus — neatsi
laikys net tie, kurie anšliu
so prie Vokietijos nepagei
dauja ir jų skaičius dabarti
nėmis aplinkybėmis, be abe
jo, didelis. Hitlerizmas su
kūrė mistinę iliuziją, būk 
jis turįs vokiškumo mono
polį, ir ši iliuzija vargu ar 
susilpnės už Vokietijos sie
nų, kol ji nesugrius atvi
rai pačioj Vokietijoj. Be to, 
Klaipėdoj nieks nesirūpina 
ir niekam neleidžiama su
griaut tos iliuzijos.

Šios iliuzijos auka tapo 
! ir didelė vokiečių darbinin
kijos dalis, bet ir per pas
kutines riaušes vokiečių 
darbininkai ryškiai parodė, 
kad nors jie perduoti išim
tinai hitlerinei agitacijai, 
jie netapo hitlerinio judėji
mo aktyviu elementu ir to
kiu elementu netaps. Darbi
ninkų nebuvo per riaušes ir 
demonstracijas matyt.

Nėr abejonės, kad riaušės 
buvo organizuotos. Ir ži
nant hitlerininkų metodus 
lygiai kaip Vokietijos kon
sulo rolę Klaipėdoj, negali 
būti mažiausios abejonės, 
kad jos buvo organizuotos 
iš užsienio. Bet neteisingi 
tie defetistai, kurie mane, 
kad štai jau “ateina Hitle
ris”. Riaušės nebuvo pre
liudija į anšliusą, bet iš an
tros pusės nereikia nedakai- 
nuoti jų didelę politinę reik
šmę. Tai buvo pirma hitleri
nių jėgų inspekciją, smo
giamųjų būrių ir viso fašis
tinio judėjimo veikimo repe
ticijos. Atrodo, kad ir Klai
pėdoj hitlerininkai siekia 
sukurt nuolatinę elektrizuo
tą atmosferą, kad tuo laikyt 
dirvą paruoštą visokiems 
eventualumams bei netikė
tumams. Nacional - socializ
mas negali laikyt savo už
sienio jėgas latentiškoj pa
dėtyj.

Bet visai teisingai kalba 
tie lietuviškosios visuome
nės atstovai, kurie tvirtina, 
kad Lietuvos fašistų valdžia 
visa savo politika padrąsi
no ir net provokavo vokie
čius į panašius žygius. Hit
lerininkų amnestija ir vo
kiečių šnipų toleravimas tuo 
metu kai teroras prieš anti
fašistus dar nuolat stiprėja, 
turėjo įtikint hitlerininkus, 
kad jiems viskas leistas.

(Tąsa ant 4 pusi.)
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LITHUANIANS & HEALTH

The Lithuanian people, among 
other things, have one unusual trait 
—their distinctive physical well-be
ing. Powerful bodies, built by a 
clean life in the open, have enabled 
the Lithuanians to be noted for 
their strength, beauty and endur
ance.

This trait has been carried even 
to America where we note that an 
unusually high percentage of Lith
uanian young men have made 
names for themselves in boxing,
wrestling, baseball, and all the
other sports.

This heritage of strength is a
gift of nature, but we see that
it is being squandered in the land
of our parents.

“Lietuvos Žinios,” one of the im
portant journals in Lithuania, re
cently carried an article bemoan
ing the physical status of Lithuani
an young men and women. The 
youth, the article stated, no longer 
had the strength which made their 
forefathers noted in the ranks of 
the Czar’s Guards.

The article ends with the pro
phetic statement that a nation can
not long endure if the physical 
health of its youth wanes.

Naturally, the question arises as 
to why the physical well-being of 
the Lithuanian youth 
This can be answered 
to the harsher life in 
nation.

Any dictatorship, no 
small the country may
exist by using a sharp espionage 
and a large bureaucracy of 
servants to keep the populace 
der control. These things cost 
ney and the pinch is felt in 
smaller nations.

Lithuania, struggling under such 
conditions, suffers by paying heavi
er taxes and 
work harder 
tions.

Good health
the right conditions, 
health in long hours, dismal con
ditions, low wages and poor food. 
That is the problem of Lithuanian 
youth.

has fallen, 
by pointing 
that Baltic

matter how 
be, can only

civil
un- 
mo- 
the

forcing its youth to 
under worse condi-

can only come 
There

under 
is no
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Cigarettes?-They’re 
All the Same!

average smoker and
Chesterfields from 

or Camels from Old 
was 
of

the conclusion 
an eight months’ 
just completed by 
and described in 
Consumers Union

Blindfold the 
he can’t tell 
Lucky Strikes, 
Golds. Such 
from one part
test on cigarettes 
Consumers Union 
the July issue of 
Reports.

The average smoker can distin
guish between Turkish and Ameri
can tobaccos, but if you blindfold 
him and give him a series of Ameri
can blend cigarettes to smoke, he 
can’t even pick out his favorite 
brand. And if two cigarettes of 
the same brand are included in a 
series of five, he is likely as not 
to say that he considers one of the 
two duplicates one of the best of 
the series, and the other 
the worst.

Tests of nicotine content 
the following percentages for pop
ular brands:

one of

showed

Camel 1.9
Chesterfield 2.3
Domino 2.1
Lucky Strike 2.0
Old Gold 2.0
Philip Morris . 2.2
Raleigh 1.8
Twenty Grand 2.5

were 
Egyptian 

per
Lord 
and

Con-

Turkish type cigarettes 
lower in nicotine content. 
Prettiest, for example, had 1.3 
cent nicotine, Helmar 1.5, 
Salisbury 1.4, Melachrino 1.3, 
Murad 1.1.

Other conclusions, which
sumers Union technicians reached 
as a result of investigations, were 
that cigarette smoking is probably 
slightly harmful to the human ma
chine; that none of the popularly 
advertised brands appears to be 
more harmful than any of the 
others; and that, if you are going 

the 
you

to smoke, you should buy 
i cheapest brand of the type 
prefer.

LDS’ers Prepare
Farewell Dance

Liths Enact Play 
At Song Festival

Matt Sholl. Still 
Touring Mass.

B. Sovetski Now 
In Brooklyn

At the Lithuanian Song Festival 
be held on August 7th in Wato

terbury the YCL will present an 
interesting dramatic sketch. Several 
Lithuanian youth, it has been 
learned, are in this group and the 
Song Festival will be an opportunity 
to judge their talents.

Builders’ Plans 
On Splash Party

Vil-

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S

OF CLUB ACTIVITIES
EDUCATION-STORIES

Recipe for Lambs
by MARK FINNEY 
—A Short Story—

Eddie Poole walks into the 
ace Lunch, takes his seat at 
counter with the rest of the class, 
and starts reading the blackboard 
stuck on the wall, mostly English 
with a little arithmetic at lhe en<|. 
It always leads to a debate between 
stomach versus his pocket, with the 
stomach a strong favorite at the 
start, but the pocket winning out at 
the finish. So he passes over the 
tenderloin (50c) with a lump in his 
throat and goes on to roast ham

Pal- 
the

lady.
star
with

The innocent woman sees her 
boarder loaded 
ammunition, and is scared.

lo the chin

orders, Mrs."It’s Ihe doctor’s
Crane,” says Eddie, with a lost or
phan look, "home-cooking, he says, 
or 1’11 get ulcers, so I can have my 
choice. I’ll borrow your stove for 
a minute......”

that’s 
■ 1 bey (45c) which calls for a conference I sjr|e , 

with his loose change. Silent medi-1 over < 
tation and prayer. The bankers’ Į 
meeting is over in one look and Ed-' 
die moves on to mackerel, quoted 
at 35c, which is a very kind thought. 
Eddie is ready to show his appre
ciation by ordering the above men
tioned, but the past comes 
haunt him. It’s been the 
mackerel (35c) for the past 
which is a hell of a career 
young man, so he gives the old 
fish his regards and passes on to 

is no 
only a 
pocket.

The lady says she’s busy with it 
herself, if he'll notice, and Eddie 

he can’t eat lhe chops raw, 
; worse than eating out, so 
settle for half. II gets one 

of the stove and she pushes 
to the other.

So

lamb chops (40c), which 
strain on the stomach and 
5c extra stretch on the

popular youth 
today in Hud- 
some part of 

of this city to

up to 
same 
week, 
for a

at the

my 
the.and she opens 

let the fog out. 
is half blind himself, 
should have boiled them.

and

his chops are fried out,

of
Ties with 

claim, are 
parents and 
and forgetEnglish 

tongue, 
and English sections 
one) of Lithuanian

While the "VOICE of Lithuani- : 
an-Americans” has brought to light 
many things regarding Lithuania, 
the magazine itself has made an im
portant impression within Lithuania.

Several newspapers have already 
considered the problems involved in 
the gradual Americanization 
Lithuanian immigrants, 
the home land, they 
gradually broken as the 
children speak 
the Lithuanian

The VOICE 
(such as this
newspapers are considered as ex
amples of this tendency. One Lith
uanian newspaper views with alarm 
the possibility that we in America 
will become Lithuanians who can
not speak the Lithuanian tongue.

The argument for speaking Lith
uanian is strong, yet an editorial 
states that young people in Lithua
nian schools should study the En
glish language 
binding the ties 
the Lithuanians

It is difficult
subject thoroughly in a short co
lumn, but it is interesting to note 
the concern with which Lithuanian 
editors and newspapers view the 
growing strength and increasing 
cultural level of the VOICE and • unfavorable conditions”, 
the Youth Sections. | Earl Browder.

in order to keep 
that exist between 

of two countries.
to discuss such a

Only sixteen days before the ath
letes and delegates leave for the 
LDS Olympiad and Convention. On
ly eleven days before the "Farewell 
Dance” the Builders are holding for 
their boys and girls, who will go to 
Pittsburgh to “do or die for dear 
old Brooklyn”.

A country fair program is being 
planned for the August 6th dance. 
Entertainment and a good orchestra 
will make this evening worth your 
while.
come to wish our delegates "au re- 
voir”.

All the Brooklynites who will at
tend the Builders’ Splash Party, at
tention! ,

The group will meet at 7 P. M. in 
front of Laisve Hall this Wednes
day. We will then go to the famed 
Cypress Hills swimming pool. Come 
on time, as we cannot wait too 
lohg. —Activity Conun.

Matt Sholomskas, 
organizer, will arrive 
son, Mass., to form 
plan with the youth
create an active LDS youth branch 
or division.

Tomorrow Matt will visit Nor
wood and probably stay for two 
days . In the Massachusetts area a 
considerable field for 
activity exists. Matt, 
the Chicago Sparks, is 
oral cities in this area 
youth activity and

Bunni Sovetski, editor of the 
nis English Section and veteran of 
the Ab. Lincoln Brigade, is now 
staying in Brooklyn on a short visit 
for a few days before returning to 
Chicago. He arrived here last week 
to receive medical attention for 
slight weakened condition.

a

Put an x on the date and

—Comm.

Quotations
“It is my conviction that the fas

cist dictatorships can be halted only 
by superior force. But with con
certed action by the great powers, 
to embargo the aggressors and sup
ply the victims, the superior mili
tary force that will halt fascism 
and bring about its downfall is al
ready in action in Spain and China. 
If we help them, they will do the 
military job for us. If we continue 
to desert them to their fate, we 
will have no one to blame but our
selves when we have to take up 
the full military burden under more

The “Champ” Features Article As the Laymans 
Guide to Modem Military Warfare

what mo- 
the event 
starts in 

Champion

A factual description of 
dern civilization faces in 
of a second' world war 
the current issue of the 
Labor Monthly, with the publication
of the first of a series of articles 
on modern warfare by the interna
tional authority, Lucien Zacharoff.

Zacharoff, who has contributed 
authoritative articles on military 
science to leading newspapers, ma
gazines and syndicates in Europe 
and America, including the New 
York Times, the North American 
Newspaper Alliance, and the London 
Air Review, is writing the present 
comprehensive series from the point 
of view of the layman and noncom
batant.

planes, directed by remote control 
from the ground, the use of new 
types of lethal and poisonous gases 
and the use of microbes are some j 
of the reasons why, as Zacharoff 
puts it, “the deepest rear of the 
countries singled out for aggression 
is today in the foreground of stra- 

i tegic calculation”.

The Modern
Dictionary

LDS youth 
member of 
touring sev- 
to stimulate 
help

groups with suggestions and 
for action.

Binghamton Sends 
Olympiad Four

youth 
plans

B’more Chorus Youth 
Want to Sell “Voice”

> 1 ’ 1

The LDS youth branch of Bing
hamton, N. Y., has just signed up 
four sportsmen for the LDS Olym
piad. Some of them came off with 
good records in the 
ad and hope to do 
year. "Binghamton,”
ber expressed it, "plans to come to 
Pittsburgh to bring home the ba
con!”

1936 Olympi- 
the same this 
as one mem-

Under the title "This is War!—A 
Layman’s Guide to Modern Military 
Science,” the author undertakes a 
thorough exposition of what he has 
learned of the highly developed 
science of destruction. Flying tanks 
that land in enemy territory and 
roll away from their wings on cater
pillar tractors, machine gun crews 
who are landed behind the front 
lines in parachutes, crewless air

“Swiftly, tempestuously”,,says Za- 
charoff, ‘The menace of the new 
war sweeps ahead. As conceived by 
the imperialists and their military 
philosophers, it is to be even more 
devastating and nightmarish. Gener
ous samples have already been pro
vided in Ethiopia, Spain, China, Cen
tral Europe where the application 
of the modern Fascist doctrine of 
totalitarian warfare embraces ci
vilian populations and the deepest 
rear of the invaded areas, clearly 
proving that no one is immune”.

Award..... The decision handed
down by the arbitrator or arbitrat
ors of a dispute submitted by em
ployers and • employees. Even in 
situations where arbitration is com
pulsory, the award is not always ac
cepted by the less favored disput
ant. Employers advocate compulsory 
arbitration in which strikes are pro
hibited before, during and for a pe
riod after the proceedings. Then, 
if the award does not satisfy the 
employers, they may refuse to abide 
by it, having been strengthened by 
their employees’ enforced delay in 
strike action.

— B —
Boycott. . . Derives from Captain 

Boycott, a land agent in Mayo, Ire
land, whom the tenantry refused to 
patronize in 1880. Before the Ame
rican Revolution, American colon
ists boycotted English goods. The 
acts of the English parliament in re
stricting American colonials to the 
production of raw goods and in pro
hibiting manufacture of such goods 
were not called a boycott. Sanc
tions and tariff walls are some of 
the names given to the boycott 
when exercised by national govern
ments. When trade unions do so, 

I they are, in many states, breaking 
the law through "conspiracy against 
trade”. Injunctions handed down to 
ban boycotts during industrial dis
putes have caused heavy fines to be 
levied on some union members and 
the imprisonment of others.

"A little man trying to hold a big 
job always makes a loud splash. He 
storms, fusses, develops complexes; 
he acts as if whole colonies of ants 
were propagating in his pants. You 
hear a lot from him and about him; 
but this publicity is not a sign of 
strength. A smooth-running mo
tor, however powerful, makes little 
or no noise”.—Mike Gohl.

The articles are being illustrated 
with photographs supplied by the 
author, many of which have never 
before been printed.

To what extent these war threats 
are already being realized is brought 
home in another article by David

There are today almost 1,000,000 
sharecroppers in the U. S. engaged 
in the raising of cotton alone.

McKelvy White on Abraham Lin
coln Brigaders who have been 
wounded or exiled while fighting 
against fascism in Spain.

The rehearsal of the Baltimore 
Lyros Chorus 
uanian Hall 
o’clock.

We started 
ki Gyvi” and 
Later in the 
Song of the 
of Learning.”
I Wonder:—

Why V. E.

was held at the 
last Tuesday

out by singing 
sang it fairly 

evening we 
Lark” and

Lith-
at 8

“Svei 
well, 

sang “The 
"In Praise

and 
during rehearsal ? 
to?..... If H. J.

I. B.
Do 

and V.
when they have to?
is still playing 
songs?.... If V. ]

The Voice:—

gum 
have 
sing

chew 
they

S.
If Charles

those squeeky 
is sore at A.

What’s the matter, Mr. Žemai
tis? Why don’t you give the 
VOICE to some of us younger 
members to try and sell?

The VOICE is for us young Lith- 
Americans. It has a great deal of 
interesting things to read in it. We

Mistaken notions ~ will prevail 
about the function of the pelican’s 
beak. Even now, probably, a ma
jority of people accept the dictum 
of the ancient profane limerick, that 
"he can store in that beak enough 
food for a week”.

the pelican stores noth- 
capacious pouch. What 
he swallows. At the 
the young pelicans are

Actually, 
ing in this 
he catches 
home nest,
regaled with fish regurgitated from 
the parental stomach. Messy, no 
doubt but the pelicanlets don’t seem 
to mind.

must try to sell as many copies 
as we can and also read it our
selves. How many of our chorus 
members read it? I think it is on
ly a few. So come on, young mem
bers, please try and help our Lith- 
American magazine.

—"Mescal Ike.”

Would You Take Sides
You. people educated in 
Conservative tradition 
And the calm dignity 
Of the impartial position.

Superior and exempt 
From human tides: 
Unalterably opposed 
To taking sides.

Cynically resigned to 
Mortal fault;
Accepting all things 
With a grain of salt.

Dismissing every creed
Or memoranda
From the Bible to Karl Marx 
As propaganda.

Aloofy disgusted
By the earth’s confusion;
Yet unwilling to come
To any conclusion.

Reserving judgement
Of every faction 
And strongly opposed 
To decisive action.

Just what would you think 
And what would you say 
If a bomb came through 
Your roof one day?

Would you say, when the beams 
Began to shatter,

"Here is a 
Controversial matter?”

tore 
tissue,

When shrapnel
Your bone and
Would you compromise 
The issue?

As the ceiling fell 
And the walls caved in, 
Would your lips preserve 
That cynical grin?

If under the wreckage 
Of steel and stone, 
A child was crushed 
And you heard it moan.

Would you rationalize 
And let it be, 
Or tear at the stones 
To set it free?

Just what would the eggs 
Of fascist planes 
Rouse in your mild 
Conservative brains?

What would you gather 
From the awful cries 
Of a mangled child, 
Or its mother’s eyes?

Can such things happen?
They certainly did
In Peiping, Canton,
And Madrid.

Mike Quin.

"That’s me”, he tells Joe 
counter, and points to his ambi
tion. "Lamb chops and do ’em prop
er”.

"Them ain’t no lamb chops”, says 
Joe. "It’s lamb chop, singular gen
der.”

"Just one?” gasps Eddie. "What 
happened to the ‘s’?”

“Fell off months ago”.
“Put it on, why don’t you? 

chop looks awful unnatural”.

while Eddie is cooking his own 
dinner, he’s smelling hers. It’s 
corned beef and cabbage against his 
lamb chops.

“Mr. Poole,” says she after Eddie 
is deep in his work, "your lamb 
chops are smoking mo out of 
own kitchen,” 
door to

Eddie 
says he

After
there’s nothing for him to do but 
wait for the vegetables to make up 
(heir minds. Finally Eddie carries 
his day’s work back to his lair, 
ready for revenge. The first bite, 
and he’s up. There’s 1he box of rice 
staring him in the face, dying to 
mingle with the bag 
death do them part, 
joins them, ho reads 
printed on the box,
ten cupfuls of furiously boiling wa
ter add one teaspoonful and 
forth.” Getting the water to

of raisins till 
Before Eddie 

1 he ceremony 
entitled: “To

One

“Čhops by the pair is 55c, Eddie, furious makes him the same,

hear

It’s on the next line down”.
"Who says 55, the lambs?”
"The wolves, Eddie. Ever 

of the meat trust?”
"No, I’m hard of hearing”, and 

Eddie broods over the bad nows.
"One chop’s better than nothing,” 

says Joe.
"Same as one leg. Cripes! Arc 

the chops bigger size?”
"Naw, chops don’t stretch”.
So Eddie orders soup and gobbles 

it full of spite, with bread and 
ter 5c extra, followed by rice 
ding and coffee.

“I don’t find no raisins in 
rice pudding, Joe. Where 
gone?”

"Same place the free applesauce 
went”.

So Eddie leaves the place with 
mixed feelings, and next day he 
skips class at the Palace, as the 
arithmetic is too advanced. The 
lower grade, which' meets at the 
butcher’s, suits him better, and he 
reads fpm left to right, with the 
rest of the housewives: Shoulder of 
lamb, 25c, followed by the lamb’s 
leg, 31c, and more anatomy up to 
the chops, 50c, which last is his 
meat.

"Gimme half a pound of chops,” 
ho blurts.

The lamb-chopper says chops don’t 
grow by halves, so after a bit of 
repartee in which the butcher has 
the last word, Eddie pays the fine, 
28c for two samples, and still feels 
ahead of the game. He passes the 
poor suckers at the Palace Lunch 
and look awful sorry for them, 
wrestling two chops at 55c a throw, 
with two vegetables, 
Which reminds him 
filler, so he steers 
table store.

"Listen, boss,” 
I need is about 
What’ll I do?”

The boss looks 
on to a regular customer. So Eddie I 
don’t bother His Lordship any more j 
and does his own picking, including 
the beans and two potatoes and a'

my 
boss.

but- 
pud-

the 
they

mostly mashed, 
he forgot the 

into the vege-

whispers, "allhe 
ten string beans.

insulted and goes

combination,” . he 
"Figure it out.” 

for 8c and the 
bread by the

only 
slice 
goes 
with 
wor-

carrot.
"Here’s 

shows the
It’s a bargain 

question left is
with butter attached, so he 
hunting for a delicatessen man 
a heart. After that his only 
ry is a grocer who’ll sell him a 
spoonful of coffee with sugar 
thrown in, but that job might take 
him all night, so it’s a bag of cof
fee and a box of sugar when he 
finally tramps 
like he’s done 
the worst yet 
it cost him is

have

78c 
look 
left,

homework 
ready for

de- 
the 
rice 
rai-

so 
boil 

as 
It’shis supper is getting colder. 

9:30 before he can expect results, as 
the prescription says to cook 40 
minutes. So he passes the time by 
pitching one raisin into the furious 
rice every minute, and when the 
count of forty is up, he’s down and 
out, and so’s the pudding.

“Hey, Mrs. Crane,” he squawks. 
The old lady has been dozing peace
fully for an hour, with no *rice 
pudding on her mind. U

“This ain’t pudding, Mrs. Crtme. 
It’s a brick. How will I eat it?”

“Get an ice-pick,” she mutters, 
“and let me sleep.”

Eddie goes over the recipe won
dering where the mistake hapx 
pened. "That grocer,” he moans, 
"must have sold me cement.” Then 
he goes on to eat it, just to get 
his investment out. "Hell,” he 
grunts biting hard, “it don’t taste 
human.”

“You’ll be getting more ulcers,” 
drones the lady out of her sleep.

"I was only eating the raisins,” 
says Eddie, and gives up after the 
fourth bite.

The home cooking haunts him all 
night, and Eddie is up with cramps 
while the rest of the world’s still 
dreaming. He’s the first customer 
at the Palace Lunch, when Jack, 
the coffee man, opens shop.

“Make my coffee black,” says Ed
die, "I need it bad.”

“Morning after?”
“After nothing. I still got it. 

And put some lemon in it, Jack; 
and listen, want some rice pudding? 
I got a potful.”

“Think I’m crazy?”
After Eddie sips his coffee, he 

looks up at the sc ‘nery and there’s 
Jack making up the Menu signs 
with letters out of a box.

“Hey you,” yells Eddie, "don’t 
you stick no 55 next to those lamb 
chops. That’s how my trouble start
ed.”

j "Can’t leave it blank,” says Jack, 
and slips the pair of fives in.

"Know what that means, Jack? 
It’s ten cents a bite.”

"More than that, if you bite 
healthy. Four bites is all I get out 
of two chops, and zip, I get punched 
55 right on the nose.”

“Hell, I wouldn’t stand for it, 
Jack. I’d cook my own, if it wasn’t 
full of complications.”

“Think I’d stand for it ? Nor 
the rest of the boys neither. The 
four of us behind the counter and 
the two in the kitchen, we fixed 
that. 
‘Mr. 
price 
your 
the price on live meat, that’s us?’ 
So he squawks and squirms and we 
say tell it to 
across with a 
we can meet 
way. Get the

“I’m thinking fast,” says Eddie.
(End)

upstairs. He feels 
a day’s work, with 
to. come. The 

a surprise, but
at all the coffee he’ll 
without cream.

So Eddie does all his 
on the table and gets 
the big act, to convert the raw ma
terial into the finished article with
out the use of wires..... (Dots
note a passage of time while 
hero disappears, as he forgot 
for the pudding with a dash of
sins. Now go on with the story.)

All Eddie needs now is a kitchen. 
He knows it’s somewhere in the 
house because he’s smelled it for 
months. He just follows his nose 
and there it is at the end of the 
hall, occupied by a fat stove, as-1 
sorted pots and pans and his land-

I

We just told the boss flat, 
Decker, you’re
on dead meat; okay, that’s 
business. How about raising

raising the

the union, so he came 
raise alright, and now 
the lamb chops half 

idea ?”

rise 
and 
the 

The

"The war in Spain is giving 
to growing mass indignation 
discontent in the countries of 
fascist aggressors themselves, 
masses see before their very eyes
how bankrupt are the repeated as
sertions made by the fascist govern
ments about easy victories on the 
Spanish fronts, about the speedy 
end to the ‘Spanish expedition’.”

—George Dimitrov.
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Silpnavalis ar 
Didvyris?

Visokiam žmogaus darbui 
yra reikalingas patvaru
mas. Fiziniam darbui žmo
gus turi būti tvirto subuda- 
vojimo, diržingų raumenų, 
neturįs nė- žaizdų, nė ligų, 
silpninančių z jo organizmą. 
Fiziniam darbe, ypač jei 
darbas ne visai lengvas, 
žmogaus organizmas, jo jė
gos patvarumas greitai dė
visi, nyksta. Kad atpildyti 
savo sueikvotas jėgas —jis i 
turi kartkartėmis pasilsėti, 
jis turi naudoti tinkamą 
maistą. Poilsis ir gero mais
to dėsniai tam tikra orga
nizmo veikla grąžina sueik- 
votąsias jėgos dalis, teikia 
atgaivą, energiją.

Taip yra su žmogumi, 
žiūrint į jo fizinę jėgą, į jo 
darbą, į jo patvarumą.

Nekitaip reikia žiūrėt ir 
į žmogaus dvasines jėgas, į 
jo pobūdį, į jo valią, į min
ties tvirtumą. Taip vadina
mas žmogaus dvasinis nu
garkaulis irgi- neturi siū
buoti, tartum nendrė, nuo 
kiekvieno vėjelio pūstelėji
mo. Jis turi būti patvarus, 
atsparus, apsišarvavęs.

Žmogaus pobūdžio, valios, 
dvasinės jėgos nagrinėtojai 
sako, jog šioji jėga daug 
bendro, daug įtakos turi 
nuo jgimties. Tvirtinama, 
kad daugelis gerų ar blogų 
žmogaus ypatybių pareina 
nuo tėvų. Bet šitoks tvirti
nimas, aišku, dar nenusako, 
jog žmogaus auklėtojai ir 
jis pats, paaugęs, nebeturi 
rūpintis savo pobūdžio vys
tymu gerojon linkmėm Auk
lėjimas, lavinimasis, sieki- 
jnąsis įsigyti tvirtą valią, 
tvirtą dvasinį nugarkaulį, 
labai gali būti pagalbus ir 
reikšmingas.

Žmogus nieko nesisten
giąs patirti, yra silpnavalis. 
Jis herojiškais požymiais 
nepasirodė ir nepasirodys. 
Kiekvienas vėjo pūsterėji- 
mas palenkia jį pavėjui. Jo 
valia—lanksčios nendrės, o 
ne atsparaus didvyrio ąžuo
lo valia.

Silpnavalis žmogus, ne
sistengiąs stiprinti save tam 
tikrais dvasiniais tonikais 
(tinkamomis sueigomis, li
teratūra), jei kartais, lyg ir 
atsitiktinai, ir pažengia du- 
tris žingsnius pirmyn, be
veik niekuomet neįsitvirti
na. Truputį pažengęs, pavir
šutiniai pažvelgęs kur sto
vįs, savigarbos akimis apve
dęs aplinką ir pastebėjęs, 
kad niekas prieš jo neuž
pelnytą didvyriškumą nesi- 
lenkia, delnais neploja, ke
purių nepakelia — nėra 
ovacijų,—grįžta atgal. Grįž
ta atgal ir dažnai rėkia:

—Buvau bedievis, buvau j 
socialistas, buvau komunis-[ 
tas, bet pamačiau, kad to
kiam geram žmogui, kaip 
aš, ne ten vieta!

Aišku, jis grįžta ten, kur 
jo ir kitų lengvatikių vieta. 
O toji vieta yra ten, kur 
juodi sutonai apmauti bal
tais marškiniais lenkia gal
vas ir jam liepia lenktis 
prieš šaltas statulas; klau
piasi ir jam liepia klauptis 
neva prieš “vienintelio ge- 
radejo, mielaširdingo ir vi- 
sogalinčio” dievo... ma
jestotą (didybę). Ir klaupia
si tas sugrįžęs žmogus, ir 
lenkia galvą ir mušasi į 
krutinę...

—Atleisk už mano pakly
dimus, už atsitolinimą nuo 
tavęs, viešpatie!—prašo ir 
bando išspausti ašarą iš j 
akių, idant ją pamatytų su- 
tonuotas b a 11 m a r š kinis, 
idant įstitėmijęs, rodytų į jį 
pirštu, kaipo į pavyzdį ki
tiems, kaipo į garbės vertą 
sugrįžusią avelę.

Lengvatikis žmogus, ne
pasistengiąs suprasti nė to, 
kad baltmarškinis mekleris 
“nė sėja, nė pjauna, o živ- 
nastį gauna” ne iš kur ki
tur, kaip iš jo paties ir ki
tų lengvatikių kišenių, ma
no apie save labai daug. 
Mano, kad jis pažengęs tris 
žingsnius pirmyn, tik gud
rybės vedąs sugrįžo atgal.. 
Ten jis jautėsi ne savo vie-' 
toj — ten reikalavo nuo jo] 

tokių pareigų, o čia! 
šaltos statulos dega

šiokių 
—prie

.J1 dis veria kulkos,
FlLl, šypsą žvelgia į m i

'vo idealų neišsižada ir ne-
ir bėga atgal. Jie ne siubuo-

laimės švyturiu. Žibės 
jam amžinai, nors jis 
bus ir akis užmerkęs..

Žmonijos herojai ėjo
eina ne tais keliais, kurie i jančios nendrės, o tvirtojo
veda į namus tyčia užtep-1 ąžuolo valios žmonės!
tais langais, kad saulės Su kuriais tu, skaityto- 
spinduliai neįsiskverbtų; ėjo ! jau ?
ir eina ne ten, kur reikti-1 St. Jas-nis.

ŠYPSENOS
MEDIS MEDŽIUI NELYGU

Kiekvienas kaip žino, kaip moka, kaip gali 
Saulutei pakilus sodina medelį;
Sodina medelį iš ūkišku knygų,
Tik būda—medelis medeliui nelygu.

Skurdžioj mokyklėlėj, ar vaikų daržely., 
Vaikučiai džiaugsmingai sodina berželį, 
Jie linki berželiui, kad jis sau linguotų 
Ir mūsų tėvynėj, kaip rūta žaliuptų.

Kas sklypą susuko Neries kur pašlaitėj,
Į žemę jau kiša tyliai obelaitę,
Kartu naujam namui jis pamatą pila—
Už metų turės jis ir vaisių ir vilą.

Direktorius buvęs. Tarnaut nusibodo. 
Dvare netol Kauno sodina jis sodą;
Čia kasa pepinką, čia aukso renetą, 
Verandoje žiūri žmona per lornetą . . .

Dar kitas į pietus nukėlęs šeimyną
Citrinų plantacijų plotus sodina;
Ir jis nor papuošti ‘tėvynes” dirvonus
Ir kartu susukti kelis milionus . . .

Taigi, kaip kas žino, kaip moka ir gali 
Saulutei pakilus sodina medelį;
Sodina priskaitęs daug ūkiškų knygų, 
Tik bėda—medelis medeliui nelygu.

(Iš “Kuntaplio”)

Jul. Boks

ALIARMAS KLAIPĖDOJ
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

Lietuvos rinkos pardavimas 
subankrutavusiai Vok ieti- 
jai, kur jau iki šiol “suša
lo” stambūs Lietuvos milio- 
nai, tą įsitikinimą galėjo. 
dar sustiprinti.

Klaipėdos krašto lietuviai 
įsitikinę, kad visas provo
kacijas pilnai galima buvo 
išvengt iš anksto be vieno 
šūvio, jei fašistinė valdžia 
būtų parodžiusi daugiau pa
siryžimo, tvirtą norą ir da
lykų supratimą. Bet ji netu
rėjo nei padėties supratimo, 
nei pasiryžimo. Komendan
tas Liormonas,. reikalavęs 
tvirtesnės politikos nazių 
atžvilgiu, buvo iš savo vie
tos pašalintas. Jis jau buvo 
išrikiavęs Klaipėdos karei
vinių aikštėj kuopą karei
vių, ir svarbiausių skersgat
vių užėmimu norėjo už
kirst kelią visokioms provo
kacijoms. Kaip silpnai pro
vokatoriai jautėsi, parodė 
jau vien tas faktas, kad po-

laujama lenktis prieš be
jausmes gipsines ir marmu
rines statulas, klauptis ir 
muštis į krūtinę, tariant 
“mano didžiausia kaltybe už 
visa tai, kas pasaulyje yra
blogo.”

Žmonijos herojai ne ke- 
liaklupščiavo. Jie žengė pir
myn, tyrinėjo visatos siste
mą, tyrinėjo pačios žmoni
jos socialę santvarką—tyri
nėjo ir rekordavo ir skelbė 
kitiems. Žmonijos herojai 
sutiko žiaurų pasipriešini
mą, bet jie savo patyrimų 
neišsižadėjo. Jie buvo žmo
nės tvirtos valios, tvirto 
dvasinio nugarkaulio, jie 
suprato, kur einą, ir ko sie
kią. Tokiais didvyriais buvo 
visa eilė gamtos mokslinin
kų, kuriuos senesnėsės ga

skelbusi eretikais, klaidi
nančiais visuomenę, degino 

iant laužų; tokiais didvy
riais mūsų gadynėje yra 
j žmonės, siekią socialio visuo- 
> menės pertvarkymo Mark- 
iso-Lenino planu,—jie tūks
tančiais kankinami ir žudo

mi mi įvairiose šalyse. Jų šir- 
, o jie su

rą dienų no riaušių Klaipė
dos gatvėse nebuvo polici
ninkų: jie bijojo pasirodyt 
viešumoj. Tuo pačiu laiku 
visos vokiečių organizacijos 
formaliai šaukė gyventojus 
atšilai ky t nuo smurto. Jos 
gerai žinojo visuomenės 
nuotaikas.

Tuoj po riaušių Baldžiaus 
direktorija išvažiavo' į Kau
ną ir pasiūlė vyriausybei le- 
galizuot hitlerinį judėjimą 
kaipo “garantiją” krašto 
ramumui. Mes turime pa- 
grindą manyt, kad fašistinė 
valdžia ir imsis tokios “re
alios” politikos.

Fašistų valdžia dar kartą 
parodė, kad ji moka šaudyt 
tik į savo tautą.

Per Suvalkijos neramu
mus ir Kranauskio laido
tuves Kaune, policija šaudė 
j beginklę minią'be perspė
jimo, gi Klaipėdoj : fašistai 
nesiryžo imtis jokių pre
ventyvių priemonių,? juo la
biau, kad pilnai buvo gali

ma užkirst kelią visoms 
provokacijoms, n e pavarto
jant ginklo.

Paskutinės h i 11 erininkų 
provokacijos buvo tik “de
monstratyvios.” A r t i n asi 
seimelio rinkimai ir jos taps 
efektingesnėmis. Kokioj at
mosferoj rinkimai įvyks, 
nesunku numatyt. Dar prieš 
paskutines riaušes direkto
rija buvo anuliavusi 4000 
lietuvių klaipėdiškius pasus. 
Fašistų valdžia nieko nepa
darė savo piliečių teisėms1 
apgint. Hitlerininkai pri
duos rinkimams plebiscito 
pobūdį ir fašistai ir toliau 
neleis jokiam antihitleri
niam sąrašui konkuruot su 
“Einheitsliste.” Tuo pačiu 
laiku yra pavojus, kad sme
toniniai fašistai susitars su 
hitlerininkais žydų sąskai
tom Jau dabar visai tole
ruojama antisemitinė agita
cija krašte, o pajūrio ku
rortuose viešai iškabinti 
skelbimai, kad “žydai nepa- 
gei dau j am i. ” T u r t i n ges n ie j i 
žydų sluogsniai jau dabar 
stengiasi perkelti savo įmo
nes i Kauna, kur dabar dėl 
to ir jaučiamas statybos au
gimas ir gyva sklypų na
mams paklausa.

Iš visu kraštu, kenčiančiu 
dabar nuo fašistuojančių 
vokiečiu mažumu, Lietuva 
gali didžiuotis originaliu 
nuopelnu: ji pati pravedė 
vokiečiu mažumos suhitleri- 
nimą, ji pati užgniaužia 
kiekvieną antihitlerinę vei
klą vokiečių tarpe, ji savo 
rankomis ruošia dirvą hit
lerines bestijos siautimui.

Klaipėdos h i 11 c r ininkų 
riaušės dar kartą parode, 
kad fašistai pažįsta tik vie
ną priešą:

Savo tautą.
Klaipėda, 1938 m. 
liepos pradžioj.

Pittsburgh ir Apielinkč
Pittsburgh© Apielinkės Dide

lis Piknikas
LDS 160 kp. ir ALDLI) 87 

>kp. rengia didelį pikniką, kuris 
įvyks 7 dieną rugpjūčio (Aug.) 
Amšiejo Sodne, McKees Rocks, 
Pa. Šis piknikas yra svarbus to
dėl, kad pikniko pelnas skiria
mas pataisymui namo, kurį nu
pirko LDS 160 kuopa. Jūsų at
silankymas į pikniką pagelbės 
pataisyti namą, kuris taip rei
kalingas nortsaidečiams.

Kelrodis į pikniką važiuojant 
automobiliais: Važiuokit Char
tiers Avenue, Me Kees Rocks, 
iki Moon Run Road. Laikykitės 
ant Moon Run Road, kol priva
žiuosite prie pikniko vietos, kur 
bus iškabinta nurodymai. ;

Gdtvekariu važiuojant: Pa
imkite No. 26 karą mieste ant 
Perm ir Stanwix St. Važiuokite 
tai}) pat iki Moon Run Road. 
Ten galima gauti busai, kurie 
privažiuoja iki pikniko vietai.

Pikniko K omis i j a.

Ilaltj-lspanu Fašistu Kanuo- 
les Paleidžia po 15-20 

Šovinių per Sekundų
Valencia, Ispanija. — Ita

lijos ir Ispanijos fašistai 
dar negirdėtu šiame kare 
įtūžimu, šimtais kanuo-lių 
bombarduoja liaudį e čius 
Begis-Caudiel linijoj, apie 
40 mylių į pietų rytus nuo 
Teruelio. Kas sekunda krin
ta ir sprogsta po 15 iki 20 
šovinių iš jų kanuolių. Bot 
per paskutines penkias die
nas jie ten faktinai nieko 
nelaimėjo (kaip rašė N. Y. 
Times praeitą šeštadienį). '

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

PASAULINES ŽINIOS
Prieškariniai Lapeliai Ja

ponijos Sostinėj Tokio
Tokio. — PIačiai pasklido 

po Tokio, centrinį Japonijos 
miestą, lapeliai, kurie šau
kia japonus nešdintis iš 
Chinijos ir nurodo pavojus, 
kuriuose japonai ten atsi
dūrė. Tokių lapelių primė
tyta net didžiojoj pašto sto- 
tyj ir kituose valdžios rū
muose.

Tautines Olympijados 2,000 
Dalyvių Pagerbė Nežinomą

jį Kareivį

Kaunas, liepos 16. — Tau
tinės Olympijados 2,000 da
lyvių pagerbė nežinomąjį 
kareivį ir uždegė senovės 
papročių olympinę liepsną.

Liepos 17 d. dalyvaujant 
valdžios nariams ir per 
penkiolika tūkstančių žiūro
vų, atidaryta Pirmoji Tau
tinė Lietuvos Sporto Olym- 
pijada.

Programa apima 12 spor
to šakų. Pirmiausia vykdo
mos lengvosios atletikos 
rungtynės, kuriose puikiai 
užsirekomendavo Amerikos 
lietuviai. Stanišius iš Kear
ny, N. J., 100 metrų (109.3 
jardų) nubėgo per 10.9 se
kundžių. Bernotas iš Pitts- 
burgho į aukštį be kartės 
iššoko 1.92 metrų (6 pėdas 
3 colius). Beinoris rutulį 
nustūmė 14.03 metrų (45 
pėdos 11 colių). Bložyte iš 
Čikagos diską numetė 35.03 
metrus (114 pėdų 11 colių).

Perpignan, Francija. — 
Priešorlaivinėmis k a mielė
mis francūzai nuvijo šalin 
šešis fašistų orlaivius, skri
dusius virš Francijos žemės.

‘LAISVES1 PIKNIKAS 
l’HILADELFHUOJ

Didysis piknikas, kurį kas metai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 
dienraščio “Laisves” naudai, šiemet bus

Sekmadienį, 4-tą Rugsėjo -September 
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKOLAIČIO PARKE
E D D IN G T O N, P A.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J.
BANGOS CHORASJsLIizabeth, N. J. I 
LYROS CHORAS iš Baltimore, Md., ir |: 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos

Tiek daug chorų iš tolimų miestu, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri
važiuos busais? Vien tik iš Brooklyn© atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iŠ Baltimorės, 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestu ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

Didelės piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto: 
1-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokites. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.

Užėmus Kaimą, Susijungė 
Dvi Fašistų Armijos

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis.— Fašistai pra
neša, kad jie užėmę Higu
eras kaimą Espina kalnuo
se, ir tuo būdu susijungė jų 
generolų Valino ir Varelos 
armijos.

Atimdami iš fašistu Cruz 
kalvą, liaudiečiai suėmė bū
relį italų.

NAZIŲ PLANAMS PRIEŠ 
ČECHOSLAVIJĄ

Berlin, liep. 20. — Sugrį
žo iš Anglijos Hitlerio pa
siuntinys kapitonas Fr. 
Wiedemann. Jis norėjo, kad 
Anglija užgirtų Vokietijos 
planuojamą karą dėl atplė- 
šimo “vokiško” ruožto nuo 
Čechoslovakijos. Tas Hitle
rio paslas taipgi nurodinė
jo, kad Čechoslovakijos vo-

r'-' i .. ...■ -s.

V algykite
MEDŲ

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

)

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikru bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.

Kaina 65c už Kvortą 
Liepą Žiedų 75c. Kvorta

Kreipkitės į “Laisves” ofi
są ir apsirūpinkite su 

medum.
k—...... —

...................................

kiečiai naziai turėsią pradėt 
naminį karą prieš žydus 
“vokiškame” plote tenai.

Pranešama, kad Anglijos 
valdžia nepritarė šiem na
zių planam.

Teruel, Ispanija. — Kata- 
lonija laivais atsiunčia savo 
kareivių centralinei Ispani
jos armijai rytiniame fron
te.

Rašykite Mašinėlė
Naujausios mados rašomas 
mašinėles galite įsigyti per 
“Laisvę.” Savo skaitytojams 

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

Naujausio išdirbimo, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig dydžio 
mašinėlės ir sulig tobulumo

Jų yra tokio išdirbimo, ku
rios dirbant neišduoda gar
so, vadinamos Noiseless. Jos 
yra penkiais doleriais bran

gesnės už paprastas.
Per “Laisvę” rašomas maši
nėles galite gauti su lietu

viškais akcentais.
Puikiausia Kalėdų dovana, tai ra
šomoji mašinėlė. Kol dar yra lai
ko iki Kalėdų kreipkitės į “Lais
vę” dėl platesnių informacijų rei

kale kalbamų mašinėlių.
“Laisvė” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokesčių.

‘‘LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.
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WORCESTER, MASS.
Komunistu Partija ir Jau

nųjų Komunistų Lyga rengia 
bendrai masinį mitingą pasi- j 
likimui drg. Juozo Sakalaus
ko, kuris Ispanijoj suvirs me
tus laiko išbuvo ir kovojo sykiu į 
su kitais kovotojais lojalistų ei-j 
lese prieš fašizmą.

Drg Sakalauskas yra čia gi-j 
męs ir augęs ir daug veikęs 
Jaunųjų Komunistų Lygoj ir 
Aido Chore prieš jam išvyk- 
siant Ispanijon

Drg. Juozas sugrįžo sužeis
tas. Jis pasakys mums apie 
Ispanijos žmones ir jų kovas į 
su kruvinuoju fašizmu. Apart ' 
jo, bus ir kiti kalbėtojai. Vi- | 
si lietuviai Worcesterio ir apie- 
linkes dalyvaukite Lietuvių 
Svetainėj, 29 Endicott St., 
penktadienį, 29 d. liepos (Ju
ly), 8 vai. vakare. įžanga 
dykai. * J. M. L.

uždegė elektros liepsna, kaip 
ligoniai aiškina.

Reiškia, gazo mamose ne
turi rastis. Jeigu jis ten ran
dasi, tai bile kai}) galima už
degti. Jeigu prašalintos būtų 
ir uždegimo priežastys, tai jis 
gali atimti gyvastis darbinin
kams savo nuodingumu.

Atsakomingi už gazo eks-

kaip lapės; blefuoja rnainic- 
rius ir publiką. O jie turėtų 
būti nubausti už laužymą įsta
tymų ir žaidimą gyvastimis.

Pirmo distrikto prez. Kosik 
tuomi nepatenkintas ir pasky
rė atitinkamas ypatas naujam 
tyrimui ir suradimui kaltinin-

ninkus, tai jau atskiras klausi
mas.

Valdžia Finansuoja Anglie 
Kompanijas

Anglies Dulkės
Šauks Angliakasių Konvenciją

Kietųjų anglių industrijoj, 
greta savo organizacinės ir vi-j 
suotinos dvimetinės konvcnci-, 
jos, U. M. W. A. šaukia ir ne-Į 
paprastas konvencijas tik tri-’ 
jų distriktų dėl formulavimo į 
reikalavimų būsimiems kon-1 
traktams. Jos vadinamos:! 
“Tridistriktinėmis prieškon- 
traktinėmis kon venci jom is.”

Šių metų pradžioje tokia 
konferencija turėjo įvykti, ka- ; 
daugi su pereita bal. 30 d. tu
rėjo senas kontraktas baigtis. ‘ 
Konferencija betgi likosi iš
vengta dėl tos priežasties, kad 
pereitų metų rudenį unijos va
dovybei pasisekė susikalbėti 
su baronais ir atnaujinti seną 
kontraktą dar vieniems me
tams, kuris dabar galiuoja nuo 
geg. 1 d. ir tęsis iki bal. 30 d., 
1939 m.

Šiuo tarpu numatoma, kad 
baronai nesutiks atnaujinti se
ną kontraktą taip lengvai, 
kaip pereitu sykiu ir todėl 
esanti reikalinga minėta kon
ferencija ir ji bus šaukiama 
sausio pabaigoje ar vasario 
pradžioje, sekančiais metais.

Unijos vadai planuoja ne
reikalauti algų pakėlimo. Kas 
bus reikalaujama iš kompani
jų, tai tik pildymo kontrakto.

“Parako Perdaug” Todėl Eks
plozija Įvyko

Pagaliau po ilgo “tyrinėji
mo” Mainų Biuras priėjo prie 
“išvados,” kad birž. 2 d. įvy
kusioji mainų eksplozija, Du
pont, Pa., kuri prarijo 10 gy
vasčių ir šešis iškepino, įvyko 
dėlto, kad mainieriai perdaug 
perdėjo parako skeldami an
glį.

Kaip tai bjauriai pasityčio- 
jama iš žmonių! Kaip nacha- 
liškai ginama Volpe kompani
ja! Mainų inspektoriai, kad 
apginti komp., kad numazgoti 
jos kruvinas rankas, nepaiso, 
kad ir ant juoko save pastato. 
Juk visi mainieriai gerai žino, 
kad gazą uždegs ir viena šim
tinė dalis to parako, kiek rei
kėtų atskėlimui anglies. Gali
ma šūvį užtaisyti su šimtine 
dalimi parako, kiek ten reikė
tų; šūvis įvyks, anglis bus ne
atakę Ita, bet gazas užsidegs. 
Mainieriai (ir veik visas svie
tas) žino, kad gazą galima už
degti ir su visa bačka parako 
ir su keliais grūdeliais jo. Tą 
žino ir inspektoriai. Bet jie čia 
stengiasi savo žioplišku pareiš
kimu apeiti įstatymą, kuris 
draudžia kompanijoms leisti 
dirbti ten, kur yra gazas, ir 
tuomi išgelbėti kompaniją nuo 
atsakomybės.

Kur gazuotos mainos, in
spektoriai palengvina kompa
nijoms leisdami skelti anglį di
namitu, kuris gazo neuždega.

Leido jie ir Volpe komp. 
laikyti gazuotas mainas, ka
dangi dinamitas savo liepsną 
momentaliai užtrenkia eks- 
ploduodamas. Bet užtai gazą

miai, dabar susimetė raustis 
po miestais ir miesteliais. Besi-'j 
rausdami už pelnus, miestus ir 
miestelius jie paverčia kiau
lių knisyklomis griaudami gat
ves, namus ir visuomeniškas įs
taigas. šiuo tarpu ypatingai jie 
apniko miestą Scranton, Pa. 
Scranton’ui dabar taip riestai 
su tais “kurmiais”-baronais, 
kaip anais laikais -Australijai
su KraliKais. bcraniono gelbė
ti pribuvo valdžia su didelėmis 
sumomis pinigų ir korpusais 
WPA darbininkų. Nuo dabar, 
kiek baronai išima anglies, tai 
tuštumą pripils Jungtinių Val
stijų inžineriai su WPA dar
bininkais. Reiškia, kompanijos 
valgys kiaušinius, o valdžia 
pasiims lukštus.

Tik stebėtis reikia tos mūsų 
valdžios nuoširdumu dėl kapi
talistų! Požeminis.

Chester, Pa
Krislai

Apskričio rengiamo

tikietai jau pasiekė Ch esterį. 
Tai vėl bus proga laimėti do
vaną. Rodos, pereitam “I/ais- 
vės” piknike vienas cheslerietis 
išlaimėjo dovaną. O šiemet iš- 
laimės daugiau, nes Apskritis 
paskyrė laimėjimui $175. Už 
tai įsigykite tikietus iš anksto, 
nes laikas jau trumpas. Tikie
tus galima gauti pas draugus.

Rodos, į pereitą “Laisvės” 
pikniką važiavome mašinomis, 
o šiemet važiuosime bosais, 
nes yra daug parankiau ir 
smagiau.

PITTSBURGH, PA
Seimas1, Olimpiada ir Iškilmes.

Ar jau visi Pittsburgho* ir 
apielinkės lietuviai žino, kad 
Lietuvių. Darbininkų Susivieni
jimo Seimas ir šeiminiai paren
gimai visai arti? Nepraleiskit 
šių auksinių progų. 14 d. rug
pjūčio, tai yra, sekmadienį, die
nos laike, įvyks LDS jaunimo 
Sporto Olimpiada Schenley Par
ke. Vakare, 8 vai. atsibus Mo
no Sąjungos gražus 
mas, kokio Pittsburgho 
dar niekuomet nematė, 
riausios meno spėkos
Amerikos lietuvių kolonijų. Su
važiuos gabiausi menininkai, 

atsibus 
St,,

pąrengi- 
lietuviai 
Bus ge
is visų

gabiausi
Šis parengimas
Svetainėj, 112 Orr

Tokių parengimų

LMD
Pitts-

labai 
nepraleiskit 

šios auksinės progos. Pamatysit 
gražų koncertą ir paremsi! Me
no Sąjungą. Meno Sąjunga bū
tinai reikalinga remt, nes mes 
negalim turėt tvirtą judėjimą 
be meno spėkų.

Jaunuolių Olimpiadą 
svarbu pamatyt. Iš visų 
ir miestelių jaunuoliai 
ninkai rengiasi jau keli 
šiai prie šio prakilnaus
Sportininkai dirba labai sunkiai 
ir eikvoja daug energijos, 
kol atsiekia savo tikslą, 
mes, juos pagerbdami, 
tinkamai priimt ir sueit

retai

Išrinkome visą eilę darbinin
kų į Lietuvių Meno Sąjungos 
IlI-čio Apskričio būsiantį pik
niką 7 d. rugpjūčio, Cranford, 
N. J.

Kadangi choro finansai yra 
blogo,i padėtyj, tai nutarta 
greitu laiku surengti “beach 
party” išvažiavimą į pamarį.

Mirštančiam Vieton, Daktaro 
Pašauktas Kunigas

16 d. liepos besimaudant pa
jūryj “New Dorp Beach,” Sta
ten Island, N. Y,, kur suva
žiuoja daugel lietuvių, teko ma
tyti keistą ir tragišką įvykį. 
Michael Dudnik, 40 metų am
žiaus newarkietis, išėjęs iš van
dens, turėdamas širdies ligą, 
staiga apalpo. Bet maudynių 
savininkas vieton pašaukt dak
tarą iš arti tenai būnančio li- 
gonbučio, pašaukė italą kunigą,

nimum algų nustatymo bilių ir PRANEŠIMAI Iš KITUR 
prieš visus Naujosios Dalybos 
bilius.

Donald H. McLean pareiškė 
per vietinę spaudą, kad 
statys savo kandidatūrą 
nančiuose rinkimuose.

ir vėl 
atei- 

n

rinki-Piliečiai, ateinančiuose 
muose nepamirškite nebalsuoti 
už McLean’ą.

“L.” Reporteris.

Cleveland, Ohio
SVARBUS PRANEŠIMAS

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos Lietuvių Apylinkės 

Draugystės spccialis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 27 d. liepos, 7:30 
v. v. Kliubo Name, 2806 So. 80th St. 
Nariai prašomi ‘ dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus svarbūs reikalai 
svarstomi. — Prot. Rašt. Helen Ple- 
tienč. (173-174)

Pasirašyta Bolivijos Santaika 
su Paraguayum

Buenos Aires, Argentina. 
—Tarpininkau j ant Argenti
nos valdžiai, tapo galutinai 
pasirašyta santaikos sutar-

tis tarp Bolivijos ir Para
guayans. Draugiškai pasi
dalino ginčijama Chaco sri
tim (apie 1,000 ketvirtainių , 
mylių), dėl kurios vos tik 
nekilo naujas karas tarp 
tųdviejų respublikų Pietinėj

Buenos Airese dėl to su
ruošta didžiulė džiaugsmo 
demonstracija,’ kur dalyva
vo ir 50,000 vaikų. Sutarties 
proga bus rengiamos svei
kinimo demonstracijos ir 
kituose Pietų Amerikos 
kraštuose.

gelbos, apart savo maldos, šis 
įvykis sujudino visus žiūrovus, 
nes žmogus kankinosi bemaž 
valandą laiko, kol numirė be jo
kios pagelbos. Daugelis žiūrovų 
buvo įsitikinę, kad šį žmogų 
galėjo išgelbėti, jeigu būtų bu
vus duota greita pagelba. 'Lie
sa, pribuvo daktaras ir apie 
pustuzinis policistų, bet jau bu
vo per vėlu.

Del Rasiniu Ginču Uždare 
"Swimming Pool"

Liepos 16 d. del rasinių gin
čų tapo uždarytas taip vadina- 

! mas “Dowd Natatorium” mau
dynių prūdas, kuris yra

• lytas miesto 'kaštais prie 
M. 1). svetainėj. Rugp. 18 d. va-|;r į<ast Jersev eatviu.

LDS IV Apskričio Konferenci
ja, su. Pikniku Rugpjūčio 7 d., 
pas Draugus Grinius, Thomp

son, Ohio

Gerbiamoji Ohio lietuvių pu
blika! Mes, IV Apskričio^ Ko
mitetas, kviečiame jus atsilan- 

mūsų pikniko “Wiener 
ir praleist gražią, ra
li nksmai patenkinančią 

su mumis.

taipgi 
miestų

mėne- 
darbo.

pa- 
Taigi 
turim 
pasi-

17 d. rugpjūčio bus šokiai L Front
ir East Jersey gatvių.

Mat, nuo pat. pradžios 
rymo “swimming pool,” 
sės miesto valdininkų 
praktikuojama vieša diskrimi
nacija prieš negrų rasę.

gimui seimo. Bus skanių valgių 
ir gėrimų su programa.

Kitas svarbus dalykas, tai i 
būtinai turim aprūpint nakvy
nėm mūsų laukiamus delegatus
ir sportininkus. Nakvynių jau į kdias''s;iv;ites' 
turim gerokai, bet dar daug] 
reikalinga. Draugai, kurie turit 
vietos dėl nakvynių, tai praneš- 
kit L. D. S. 8-to Apskričio sek
retoriui G
die St., N. Braddock',

Dirbkim

Urbonui, 815 
Pa. 

sistematiškai,

Mid-

tai 
bus gera tvarka. Kiekviena 
kuopa savo kolonijoj Pitts
burgho priemiesčiuose būtinai 
pasirūpinkit gaut nakvynių pas 

j L. D. S. narius arba ir pas pa
žįstamus. Kurie pažadėjo nak
vynes, tiem širdingai ačiū, o 
kurie dar nieko nedirbot šiame 
klausime,’tai turite sukrust, nes 
laiko nelabai daug. Viskas turi 
būt sutvarkyta išanksto.
nakvynių antrašai turi būt pri- 

sutvarkyti nevėliau 
rugpjūčio į L. M. D. 

pas J. Urboną, 112

Del

duoti ir

atida- 
iš pu-

jaunuoliai besimaudydami prie 
Front gatves Raritan upėje nu
skendo.

Kad užkirst kelią šiai aiškiai 
diskriminacijai, Negrų Jaunuo-

minimą “swimming pool” mau
dytis, bet išėję iš maudynių ra
do visus savo drabužius sumir-

išleido

valdininkus 
rasinę dis-

Recreation” 
užginčino šį

Liepos 17 d. čia 
rengtas suvienytų 
kiškų organizacijų 
paramai Komunistų 
13-tos sekcijos. Piknikas pavy- 

cbl ogiausiai, nes diena 
puiki. Publikos turėjo 

daugiau, nes vasaros se- 
žmonės daugiau išvaži- 

pric vandenų. Yra taria
ma ačiū draugams J. Urbonui, 
A. Lipčiui ir kitiems aukoto
jams.

buvo su- 
darbinin-

Svetainę,
Orr St.

Tikimės, kad dauguma dele
gatų atvažiuos šeštadienį ir 
mes, kurie esam prirenginio sei
mo komisijoj, turėsim laukt de-

buvo 
būti
zone
nėja

O kaip su vietiniu darbinin
kų savaitraščiu “Labor’s" 
Press.” Čia CIO Taryba atsi
šaukia į darbininkus pagelbė
ti laikraščiui finansiniai ir už
siprenumeruoti, nes kitai}) grę- 
sia jam pavojus. Iki rugsėjo 
24 dienos turi sukelti $1,500. 
Tam tikslui yra išleista šimto 
dolerių laimėjimo dovanos. 
Reikia pasidarbuoti, kad dar
bininkiškas laikraštis būtu iš
laikytas. P. Š.

SOVIETAI STIPRINASI
FINUOS PASIENYJ

Helsingfors, Finija.— Sor 
vietai žymiai stiprina savo 
(apsigynimo) pozicijas Fi- 
nijos (Suomijos) pasienyj.

• (Hitleris ir Lenkija jau

vo talkininkę planuojama
me kare prieš Sovietų Są
jungą.)

D. Svetainėj.
Aš, kaipo prirengimo seimo 

komisijos narė, dar kartą pra
šau draugų, nepagailėkite nak
vynių dėl laukiamu svečiu. Bū
tų labai negražu, jeigu mes tin
kamai 
tus.

Kadaise 
ant juo-

neap rū p i n t u m e delega- 
L\ K. SHekiene.

Elizabeth, N. J

Jaunųjų Komunistų
James Caldwell Kliubas 
viešą atsišaukimą į miesto gy
ventojus pavidale 
Ūkuodami miesto 
už praktikuojamą 
kriminaciją.

Nors “Elizabeth 
komisionieriai ir
Jaunųjų Komunistų Lygos kal
tinimą, bet uždarymas “swim
ming pool” pilnai patvirtino 
Lygos kaltinimą.

Kongresmanas Donald H. Mc 
Lean Ant Juodojo Listo

Tai mainosi laikai, 
reakcionieriai dėdavo
dojo listo pažangius žmones, o 
dabar pažangieji padeda ant sa
vo juodo listo reakcionierius.

Labor Non-Partisan League 
padėjo ant juodo' listo iš vieti
nio Union County šešto kon
gresinio distrikto kongresmaną 
(republikoną) Donald U. Mc 
Lean, kuris balsavo prieš mi-

Bangos Choro Veikla

Liepos 19 d. Bangos Choro 
gana skaitlingam susirinkime 
tapo išklausyta visa eilė ra
portų ir padaryta keletas 
svarbių tarimų.

Gerinusį raportą iš savo vei
klos išdavė mūsų jaunos cho
ristės 11. Rodgers, Edna Po- 
ciunaitė, B. Bieliauskaite ir 
Connie Pociunaitė, kurios eida
mos per stubas suorganizavo 
didį busą į atsibuvusį “Laisvės” 
pikniką 3 dieną liepos. Šis jų 
pasidarbavimas davė pelno Ban
gos Chorui $11. Tai pavyzdys, 
kaip reikia veikti choro nau- 

mūsu seniams.
Meno Sąjungos 

nutarta pasiųst 
į suvažiavimą

dai nekuriems
Apkalbant 

Suvažiavimą, 
savo atstove
Aldoną Klimaitę.

Roast” 
mią ir 
dieną su mumis. Mes dėsime 
didžiausias pastangas jus pri
imti kuo geriausia ir duoti ge
rą patarnavimą. Apskritis pra
eityj visuomet parodė gerbia
mai publikai, kad mes norime 
aptarnauti-patenkinti netik L. 
D. S. narius, bet ir plačią lie
tuvių visuomenę. Mes garan
tuojame jums gerus laikus, ką 
ir turėsite. Įžangos nėra. Be 
to, galėsite išgirsti 
apskričio konferenciją ir drau
ge prisirašyti prie smarkiausiai 
augančios fraternalės organiza
cijos Jungtinėse Valstijose, tai 
yra L. D. S.

KELRODIS: Iš Clevelando— 
Route’6 Chardon ir ITambden; 
nuo Ilambden Route 166 — 4 
mylis iki 86 Routes, klauskite 
Grinių gyvenamos 
“Keturių Kampų.” 
—į Chardoną 44 
dabar 6 Route iš
ITambden, nuo Ilambden imkite 
166 Route to 86 Route. Pa
klauskite ant “Keturių Kam
pų,” kur Griniui gyvena. Iš 
Youngstowno paimkite kelią į 
Warren, iš Warren paimkite 45 
kelią į Windsor, O., o iš ten į 
86 kelią — 11 mylių—iki kelio 
166

vėliausią

vietos ant
Iš Akrono

Route (85),
Chardon iki

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystės Sodės-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBSIĄS JONAS SIDARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodės bei tonikai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

čia parodoma vėliausio išdirbimo sodėm daryt mašina. 
Tokią mašiną nebile kas gali įsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.

jr Keturių Kampų.”
LDS IV Apskr.
R engimo Ko mitetas.

Belgijoj Coin to mieste fa
šistų vadas Degrelle orga
nizavo suvažiavima, i kuri V z t- c
laukė 10,000 žmonių atvyk
stant. Tačiau susirinko ne 
daugiau kaip 2,000 žmonių. 
Komunistų Partija kvietė 
Socialdemokratų Partiją 
bendrai suruošti demons
traciją prieš šį fašistų su
važiavimą. Kadangi social
demokratai nieko neatsakė, 
komunistai surengė demon
straciją vieni, į kurią susi
rinko keli tūkstančiai žmo
nių. Ši demonstracija nelei
do fašistams išeiti į gatves, 
jie pašnekėjo, pašūkavo ir 
išsiskirstė.

Shenandoah - Minersville, Pa

PIKNIKAS
Dienraščio “Laisves” Naudai

Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai 

GROS PUIKI ORKESTRĄ

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa
Iš visos šios apielinkės ii* iš toliau visi “Laisves” patri- 
jotai, visi apšvietą mylinti žmones yra prašomi dalyvau
ti * šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

Varpo Keptuvė
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Puikiauslos rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiani duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnover^ ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas. . ' m

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Kraštų Apsaugos Darbai
Now Yorko kraštų apsaugos 

turi 
mylių

Teismas Suteikė Divorsą i_ _ _ _
Teisėjas P. M. Daly suteikė 

perskyrus (divorsą) Katrei 
Tolen Bėrei, 18-kos metų am
žiaus, nuo jos vyro Karmano. 
Jie metai laiko atgal apsivedė 
Elktone, Md. Graži gelton
plaukė jauna moteris kaltino, 
kad būk ji apsivedė tik todėl, 
kad buvo girta, apsvaiginta nar
kotikais ir tam panašiai. Tei
sėjas nepriėmė jos tuos apkal
tinimus, bet atsižvelgdamas, 
kad tokiame .jauname amžiuje 
vyras ir žmona nesutinka gy
venti, tai sutiko suteikti jiems 
perskyrą.

įsteigė Mokyklą 
Rašytojavimo

WPA įstaiga, Training De
partment, 383 State Street, 

įBrooklyne, įsteigė mokyklą 
rašytojavimo. Planas tokis: 
kiekvienas ir kiekviena be
darbis gali gauti iš ten nu
rodymus apie ką parašyti, ar 
tai patyrimus iš savo gyveni
mo, ar tai savo veikimo, as
meninio gyvenimo, ar pana
šiai. Naujokas turi parašyti 
nedaugiau, kaip 6 puslapių 
brošiūraitę. Už gerai atliktą 
darbą atmoka.

Daug Žalos Nuo Lietaus
Ilgas kelių dienų lietus daug 

žalos pridarė New Yorke ir 
jo apielinkėj. Ant mažesnių 
kelių, parkuose ir kitur nu
nešta mediniai tilteliai ir su
griauta susisiekimas. Dauge
lis. gatvių buvo taip užplu- 

|dę vandeniu, kad automobiliai 
' ir trekai negalėjo pervažiuoti.
Slidumas buvo priežastimiI 
daugelio automobilių nelai
mių. Daugelio žmonių skie
pus apsėmė ir padarė nuo
stolių. Žinoma, tai buvo dau
giausiai žemose miesto daly
se ir arti upių.

Lankėsi Svečiai “Laisvėj”
Pirmadienį “Laisvės” įstai

goj lankėsi draugai Radišaus- 
kai iš Wyoming, Pa. Su jais 
buvo ir jų dukrelė, jauna vei
kėja drauge Radišauskaitė. O 
juos “Laisvėn” atvedė vietinė 
jauna draugė Radišauskaitė, 
jų giminaitė.

Draugai Radišauskai yra 
“Laisvės” skaitytojai ir nuo
širdūs darbininkų judėjimo 
rėmėjai. 'Jie ir dabar, aplan
kę savo darbininkišką įstaigą, 
paaukojo “Laisvės” mašinos 
išmokėjimui $5. B.

Gražus Viešbučiu Unijistų 
Organizacijos Darbas

New Yorke šešios viešbučių 
darbininkų tarybos susitarė ir 
pradėjo kampaniją, kad su
organizavus dar 100,000 dar
bininkų, dirbančių viešbučiuo
se. Dabar tos unijos jau ap
ima 160 viešbučiu su 60,000 
įvairių darbininkų.

Miestas Paskyrė Del WPA 
Darby $937,835

New Yorko miesto taryba 
paskyrė $937,835 viešiems 
WPA darbams. Tie pinigai 
skiriami keturiems projek
tams, kurie dabar yra statymo 
stadijoj.

Liūdnos Pasekmes Dėl 
Stokos Sveikatos

Aiškumo
New Yorko policija arešta

vo daktarą S. R. Kahn, 38 
metų, 770 Eastern Parkway, 
Brooklyn, ir moterį Sarą Kay, 
38 metų, 329 E. 17th Street, 
Manhattan. Moterį paleido 
po $25,000 kaucija, bet dak
tarui dar nenustatė kaucijos.

Juos kaltina, kad jie nele- 
gališkai užlaikė 20 lovų sani- 
tariumą, kur darydavo mote
rims aborcijas ir jas gydė. 
Areštas įvyko po to, kai 
vienoje vietose ligoninėj mirė 
moteris Selma Stuckie, 41 me
tų, nuo nevykusios aborcijos. 
Policija sako, kad daktaras 
ir Sara Kay nuo jos už opera
ciją paėmė $350, iš kurių būk 
$150 buvo išmokėta slaugei. 
Daktaras ir Sara Kay sakosi, 
kad jie nieko bendro neturėjo 
su Stuckie aborcija.

Vis tai liūdnos pasekmės to, 
kad viešai neleidžia aiškinti, 
kaip apsisaugoti nuo apsivai- 
sinimo ir kad reikalui esant 
viešai nepatarnauja ligoninės.

Tardys Hitlerio Šnipą
Hitlerio slaptosios policijos 

(Gestapo) agentas ponas Kari 
Frederick Willhelm Herrman 
bus tardomas pas teisėją God
dard. Hitlerio šnipas laiko
mas po $5,000 kaucija. Jis 
sako, kad nėra kaltas, kad jis 
tik bizniškus reikalus palaikė 
su Hitlerio šnipų galva dakta
ru Ignatz T. Griebi.

Barborą Bowlin, 30 metų 
amžiaus, 108 E. 38th St., at
rado negyvą jos kambariuose. 
Kambariai pilni gazo, nes ke
turi ragučiai atsukti. Saužu- 
dystės priežastis neišaiškinta. 
Ji dirbo už stenografistę.

Ramiai Nuėjo į Upę
Kada perkeliamas laivas 

(Ferryboat) “Tompkinsville” 
plaukė iš New Jersey pusės į 
Battery Parką, tai gražiai ap
sirengęs žmogus, kokių 5 pė
dų ir 6 colių aukščio, 160 
svarų, laikydamas rankoje 
skūrinį baksa, ramiai žings
niavo, priėjo prie laivo kraš
to ir nužengė į upę. Laivas 
sustojo ir per 18 minučių jo 
jieškojo, bet nesurado. Mano
ma, kad odos bakse buvo pri
sidėjęs kokių nors sunkių da
lykų.

Mergina Nušoko Nuo Laivo 
Juokaudama ir Nusiskandino

Ekskursijos laivas “Ameri
can” plaukė Hudson upe iš 
New Yorko link Bear Moun
tains. Prie krašto stovėjo pa
nelė Ida Reck, 30 metų am
žiau, ir jos vaikinas II. J. 
Condon, su kuriuo ji buvo su
sitarus vestis spalių mėnesį, 
čia buvo ir daugiau jų pažįs
tamų. Laivas artinosi prie 
Washington© tilto. Mergina 
sako:

—Ar gi nebūtų juokinga, 
jei aš iškrisčiau iš laivo?— 
Ir tą pareiškus išsivertė į upę. 
Visą dieną jos jieškota, bet 
nesurastą. ... .

Kur Turime Sueiti 
Šeštadienio Popietyj

Šį šeštadienį, liepos 30, 
Dexter Parke, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubas duos sa
vo 31-mą metinį smagų pik
niką nariams ir svečiams.

Pradžia 2 vai. po pietų ir 
tęsis iki vėlumos.

Apie Liet. Amer. Piliečių 
Kliubą nereikia daug rašyti, 
nes jis, neatsitikdamas nuo vi
suomeniškų darbų, yra plačiai 
žinomas ne tik brooklynie- 
čių ir apielinkės lietuvių, bet 
ir per visą Amerikos šalį. 
Kliubas veikia bendrai su ki
tomis organizacijomis, kaip 
politiniam, taip ir ekonomi
niam žmonių gyvenime.

Kliubas pilnai romia tą 
veiklą, kuri stoja už atsteigi- 
mą demokratijos Lietuvoj ir 
gynimą jos nepriklausomybės. 
Jis yra ir Amerikos Lietuvių 
Kongreso narys, 'kaipgi nuo
širdžiai duoda aukų ir Ispa
nijos demokratijos gynėjams. 
Iš šių kelių apibudinimo žo
džių galėsite suprasti, kad 
Kliubas jau užsipelnė didelio 
žmonių parėmimo jo visuose 
darbuose.

O kaip mes jį galime pa
remti? gal kas nors paklaus. 
Atsakymas visiškai lengvas. 
Dalyvaudami jo piknike šį 
šeštadienį. Be priešingų at
sakinėjimų, mes pilTiai jaučia
me nedarbo slogutį, vienok 
bandykime suglausti paskuti
nes savo jėgas, idant mūsų 
pirmynžangos organizacijų ne
pažeistų šitas nelemtas krizis.

Prie 40 centų įžangos bus 
duodama dovanos. 1-ma $5, 
2-ra $3, 3-čia $2. Už didelio 
obuolio ir polkos šokius bus 
duodamos dovanos. Taigi yra 
visiems viltis laimėti ką nors, 
kaip suaugusiems, taip ir jau
niems.

Matyk i m ės su savais drau
gais, kad galėtume bendrai su
sieiti ir pasilinksminti Kliubo 
vasariniam pažmonyj. Užpra
šomo ir laukiamo visų ! J. N.

skyrius (Coast Guard) 
100,000 ketvirtainių 
plotą, kurį jis saugoja. Pana
šūs kraštų apsaugos' skyriai 
yra visu Atlantiko ir Pači ti
ko pakraščiu. Kada Amerikoj 
viešpatavo proliibicija (“blai
vybė”), tai kraštų apsaugos 
laivai turėjo daug darbo gau
dydami “Slapiuosius” laivus, 
kurie iš Anglijos ir kitur slap
tai pristatinėjo degtinės. Da

tas darbas, daug sumažė-
Dabar kraštų apsaugos

bar 
jo.
laivynas užsiima daugiau kraš
tų ištyrimu, moksliškais daly
kais, pagelba nelaimių laiku 
laivams ir kitais darbais. Jei
gu Jungtines Valstijos būtų 
įtrauktos i karą, lai jo pirmoji 
pareiga būtų apsaugoti nuo 
priešo, kad priešas neišliptų 
ant sausžemio ir nebombar
duotu kraštus. Bet, deja, nei 
vienas iš kraštų apsaugos lai
vu nepastebėjo, kaip Corrigan 
išskrido iš Amerikos ir nu-

Jungtiniu Valstijų advokatas 
M. F. Walsh gavo nuoraša tei
smo šešių apkaltintų nazių. Jis 
turi net 800 puslapių.

Būtinai Reikalingas Tiltas

Du dažytojai, kad biskį, bū
tų žuvę vandens tanke. Jie da
žė tanką, po antrašu 114 W. 
30th St. Matyti, kad tanke 
buvo stoka oro ir apalpo. Juos 
užėjo trečias žmogus ir išgel
bėjo.

Liet. Darb. Susivien. 
Apskričio Piknikas

Dingo Vaikino Pinigai
Harry Baulton, valgyklos 

darbininkas, palydėjo gražią 
merginą Virginia Sham on. Jie 
buvo užėję į aludę, paskui už
važiavo į jos namus. Baulton 
sako, kad jis padėjo $143 jos 
namuose po drabužiu ant bak- 
so, kada ėjo į kitą kambarį. 
Bet vėliau jau nerado pinigų. 
Mergina sulaikyta po $250 
kaucijos.

PARDAVIMAI |
Parsiduoda Barbernė, lietuviais ir j S 

kitomis tautomis apgyventa. Parsi-Į | 
duoda labai pigiai, nes savininkas ■ || 
nesveikuoju ir išeina iš to biznio,1.! 
kas nupirks nesigriaudins, nes vieta Į g 
labai gera ir randa pigi. Pavieniui i !| 
yra ir kambarys prie krautuvės dėl j B 
gyvenimo. Kreipkitės: J. Wizbor, S 
238 Second St., Elizabeth, N. J.

(171-173)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau senyvo žmogaus dirbti 

prie ūkės. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės po num. 427 Lorimor St., 
Brooklyn, N. Y. (173-175)

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyras arba moteris 

dirbti j Bar & Grill. Turi suprast 
virimų ir dirbti už baro. Valandos— 
nuo 8-nių iš ryto iki G vakare, ne
daliom nereikia dirbti. Alga nuo 
$15.00 iki $20.00 j savaitę. Kreipki
tės po num. 148 Gratian St., kam
pas Varick Ave., Brooklyn, N. Y., 
arba šaukite telefonu Evergreen 
4-8792. (171-173)
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

5^ C°urt Street 
. T^Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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FRANK DOMIKAITIS*
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417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Kelių komisijonierius A. J. 
Kenny pranešė New Yorko 
miesto kelių tarybai, kad bū
tinai yra reikalingas naujas 
tiltas ant Cross Bay bulvaro 
galo, kur jis pasibaigia pa
siekiant Rockaway per Beach 
kanalą. Dabar ten yra tiltas, 
bet jis siauras ir susieina kry
žiavai du dideli keliai. O 
ypatingai labai jie užkemša 
tiltą po to, kada atsidarė Riis 
Park maudynės. Manomą grei
tai budavoti naują tiltą.

irKeturi šimtai berniukų 
.mergaičių, tarpe 8 ir 12 metų 

mžiaus, išvyko trims savai
tėms laiko į Glenwood ir Sus
sex kempes, kur jie pasilsės ir 
sutvirtins savo sveikatą.

Rūkai ir lietus pusėtinai su
darė daug keblumo laivams vi
same Atlanto Vandenyno pa
kraštyj.

Rugpjūčio 1 d. pradės viešus 
darbus ant Ralph Ave. ir 
Avenue T. Jiems paskirta 
$771,000.

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 31 dieną, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Trečiasis 
Apskritis rengia labai didelį 
pikniką su dovanomis ir kon
certine programa. Jis įvyks 
Meadow Grove, Cranford, N. 
J. Vieta yra labai graži, 
erdvi; pilna lapuotų medžių 
ir įvairių žolynų. Apart sma
gios vietos, čia suvažiuos jau
nimas ir senimas: chorai da
lyvaus, kuopų nariai ir sim- 
patikai mūsų organizacijų. 
Svečių bus iš toli ir arti, kur 
visi smagiai, draugingai pra
leisime dieną.

Kaip teko nugirsti, tai pro
gramą pildys net trys chorai: 
Bangos Choras iš Elizabeth, 
N. J., vadovaujamas Aid. Kli- 
maitės; Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., vad. B. šali- 
naitės, ir Aido Choras iš 
Brooklyn, N. Y., vad. Aid. 
Žilinskaitės.

Tikimės turėti ir kitų nau
jenybių piknike. Viena jų — 
šešių tūbų AC-DC Emerson 
radio, $30.00 vertės, bus duo
dama dovana.

į Visi būkite!

Smarkus Čekeriu Lošikas
Bronx Parke buvo surengta 

i berniukams žemiau 16-kos me
tų čekerių lošimo čampiona- 
tas. Labai gerai lošė Charles 
Wengrovski,. 13-kos metų ber
niukas. Bet visus pralenkė 
lošime Milton Loew, 14-kos 
metų berniukas, kuris ir gavo 
čampionato medalį.

Mergina Hazel Hurst ke
liauna apie pasaulį. Ji yra ak
la, bet ją vedžioja jos trijų 
metų šuo. Dabar ji išvažiavo 
į Londoną. Sfiko, kad ji su tuo 
šunim jau apkeliavo 80,000 
mylių.

Atgal grįžo frąncūzų laivas 
“Champlain,” kuris čia atve
žė apie du desėtkus amerikie
čių kovotojų iš Ispanijos.

Lietūs keliom valandom su
trukdė laivą “Nieuw Amster
dam.”

New Yorke sulaikytas B. 
Mealy, kuris atvyko iš Califor- 
nijos. Jis pirmiau buvo kelis 
metus kalėjime. Dabar jį kal
tina eilėj prasikaltimų.

Naziu Gudrūs Triksai
Amerikoj vokiečių nazių 

galva Fritz .Kuhn pareiškė, 
kad nepaisant, kad River- 
heado teismas priteisė Ya- 
phanko ir Sicgfriedo German 
American Bund’o kempėm su- 
mokėt $10,000 bausmės už 
laužymą valstijos įstatymų, 
jos nemokės. Jis sako, kad 
Bundo kempės neturi nieko 
nuosavo, tai todėl ir nemokės; 
kad būk namai ir žemė nepri
gulinti organizacijai, bet at
skiriems asmenims ir' todėl 
valstija nieko negalinti gauti.

čia daugiau negu aišku, kad 
naziai su pagelba advokatų 
taip sudarė, neva ant atskirų 
asmenų aprašė fašistų organi
zacijų turtą, kad valstija nie
ko negalėtų gauti.

Iš New Yorko Yra 200,000 
Žmonių Išvykę į Kempes
Tš New Yorko į jo apylin

kes yra išvykę nemažiau ŽOO,- 
000 vyrų, moterų ir vaikų 
kempinti, tai yra pagyventi ty
rame ore. Nuolatiniai lietūs 
daugelį jų parvijo atgal į mies
tą. Bet vis vien daug jų ir 
dabar randasi kempėse.

Lenkų vyskupas Ignatius 
Boryszewski nupirko YMCA 
didelį namą, 91 Mercer St., 
Jersey City.

Švedijos sosto įpėdinis prin
cas Gustav Adolf išplaukė na
mo. Jis čia buvo atvykęs pa
minėti 300 metų sukaktį nuo 
pirmos švedų partijos atplau
kimo Amerikon.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių trr 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio na- 
eeidau.iama. Tai- 
nojri atmaliavoju 
jvnizk m spalvom,

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone A ve., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6191

upių ir pavienių.

Telephone: EVergreen 8-9770

.1. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams. i
231 Bedford Avenue Į

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DA TE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

GevJ Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Jalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Tūriui puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRUrEMBER fuel co., inc.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661




